
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
10. фебруар 2012.

Година IV
број 1

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

1.

На основу члана 35. тачка 7. Статута 
града Сремске Митровице (''Службени лист 
града Сремска Митровица'', бр. 1/2008), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној 10.02.2012. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

ДОНОСИ СЕ Програм одржавања 
чистоће на јавним површинама за 2012. годину.

II

Саставни део овог Закључка чини 
Програм одржавања чистоће у 2012. години.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у ''Службеном листу 
града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 352 27/2012 I
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛИЈЕ“

ПИБ 100792579
ТЕК. РН. 16013100120

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

ЗА 2012. годину

1. ЧИШЋЕЊЕ ЧИСТИЛИЦОМ И ПРАЊЕ УЛИЦА
А Чишћење чистилицом, прање улица шмрковима из цистерне 
са чишћењем сливника, једанпут недељно од 15.03. до 15.11.

1 ДОСИТЕЈЕВА M2 420

2 ЗМАЈ ЈОВИНА M2 2050

3 СВ. МИЛЕТИЋА M2 1720

4 СТАРИ ШОР M2 15000

5 АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА M2 11400

6 ПАЛАНКА M2 10300

7 ЖЕЛЕЗНИЧКА M2 3120

8 МУЗЕЈСКА M2 280

9 СВЕТЛА M2 400

10 ИЛАРИОНА РУВАРЦА M2 200

11 ВОЈВОДЕ СТЕПЕ M2 6000

12 ТИМОЧКЕ ДИВИЗИЈЕ M2 2000

13 ИРИНЕЈЕВА M2 600

14 КУЗМИНСКА M2 5100

15 БУЛЕВАР КОНСТ ВЕЛИКОГ M2 11750

70,340 4 8 1.29 2,903,635.20
Прање једанпут недељно укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ А

Б Чишћење чистилицом, прање улица шмрковима из цистерне 
са чишћењем сливника, два пута недељно од 15.03. до 15.11.

1 ШЕЋЕР СОКАК M2 3360

2 НАСЕЉЕ П.С.Ц. "ПИНКИ" M2 5950

3 ПАРКИНГ ИЗА С.О. M2 2100

4 ПЛАТО ИСПРЕД ЖЕЛ.СТАНИЦЕ M2 2000

5 ЈОВАНА УДИЦКОГ M2 400

6 МИЛИВОЈА НИКОЛАЈЕВИЋА M2 400

7 УРОША ПРЕДИЋА M2 1000
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8 СЕВЕРНИ БЕДЕМ M2 2400

9 ГРАНИЧАРСКА M2 600

10 ДИОКЛЕЦИЈАНОВА M2 600

11 МАКСИМА ГОРКОГ M2 1600

12 ВАСЕ СТАЈИЋА M2 1800

13 УРОША СТОЈШИЋА M2 2050

14 РАТАРСКА M2 2100

15 РИБАРСКА ОБАЛА M2 2400

16 ВОДНА M2 2350

17 ПРОМЕНАДА (Бриони) M2 2000

18 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА M2 2700

19 ЗАНАТЛИЈСКА M2 600

20 ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА M2 1200

21 28 МАРТА M2 500

22 СОЛАРСКИ ТРГ M2 2350

23 САВЕ КОВАЧЕВИЋА(ЈУПИТЕР.) M2 1500

41,960 8 8 1.29 3,464,217.60
Прање два пута недељно укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ Б

В Чишћење чистилицом, прање улица шмрковима из цистерне 
са чишћењем сливника, три пута недељно од 15.03. до 15.11.

1 ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА са тргом M2 6500

СВЕТОГ СТЕФАНА

2 СВЕТОГ ДИМИТРИЈА M2 3300

3 ЖИТНИ ТРГ M2 1900

4 СВЕТОГ САВЕ M2 1600

5 ВУКА КАРАЏИЋА M2 1800

6 ПИВАРСКА M2 1000

7 КРАЉА ПЕТРА I M2 5400

8 МАСАРИКОВА M2 650

9 ПУШКИНОВА M2 1800

10 ПАРОБРОДСКА M2 2200

26,150 12 8 1.29 3,238,416.00
Прање три пута недељно укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ В

укупно 1 
(А+Б+В) 9,606,268.80
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2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА
А Чишћење улица сваки дан сем недеље у периоду од 05:30х-12:30х од 01.01. до 31.12. 
извођач је обавезан да празни корпе за отпатке

1 СВЕТОГ ДИМИТРИЈА M2 7490

2 ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА M2 6500

3 ЗМАЈ ЈОВИНА M2 2050

4 КРАЉА ПЕТРА I M2 9620

5 ТРГ СОЛАРСКИ (са пролазом) M2 2350

6 ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА M2 2000

7 ВУКА КАРАЏИЋА M2 1500

8 ТРГ СВЕТОГ СТЕФАНА M2 1800

9 СВЕТИ САВА M2 1180

10 УЛИЦА ГРАДСКОГ ПАРКА M2 3000

11 ЖИТНИ ТРГ M2 4120

12 МАСАРИКОВА M2 400

13 ПУШКИНОВА M2 2010

14 28.МАРТА M2 1000

15 М.ТИТА (Мач.Митровица) M2 10000

55,020 26 12 0.37 6,351,508.80
Чишћење сваки дан укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ А

Б Чишћење улица сваке недеље од 01.01. до 31.12. 
извођач је обавезан да празни корпе за отпатке

1 ПЛАТО испред СПЦ ПИНКИ M2 2500

2 СВЕТОГ ДИМИТРИЈА M2 7490

3 ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА са тргом M2 6500

СВЕТОГ СТЕФАНА

4 ТРГ СОЛАРСКИ (са пролазом) M2 2350

5 ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА M2 2000

6 ВУКА КАРАЏИЋА M2 1485

7 ТРГ СВЕТОГ СТЕФАНА M2 1800

8 УЛИЦА ГРАДСКОГ ПАРКА M2 3000

9 ЖИТНИ ТРГ M2 4120

10 КРАЉА ПЕТРА I M2 9620

40,865 4 12 0.37 725,762.40
Чишћење сваке недеље укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ Б
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В Прочишћавање улица два пута недељно од 01.01. до 31.12. 
извођач је обавезан да празни корпе за отпатке

1 стамб. насеље ЦЕНТАР (Ј.Видића) M2 580

2 ЗАНАТЛИЈСКА M2 1980

3 РИБАРСКА ОБАЛА M2 4500

4 М.ХУЂИ M2 12000

5 Д.БАШТЕ M2 6500

6 В.СТАЈИЋА M2 6500

7 А.ЧАРНОЈЕВИЋА M2 8000

8 СТАРИ ШОР M2 6900

9 С.МИЛЕТИЋА M2 1500

10 ПЕШАЧКИ МОСТ M2 1800

11 ВОДНА M2 2300

12 ПЛАТО ИЗА С.О. M2 2000

13 насеље ПИНКИ M2 6500

14 ШЕЋЕР СОКАК M2 2600

15 ПЛАТО ИСПРЕД БОЛНИЦЕ M2 2200

16 ЈУПИТЕРОВА M2 770

17 ПРОМЕНАДА (Бриони) M2 500

18 ПАРОБРОДСКА M2 2000

19 ПРОЛАЗ ЗЕЛЕНО ДРВО M2 800

20 плато испред ПСЦ ПИНКИ M2 2500

21 МУЗЕЈСКА M2 1400

22 ИЛАРИОНА РУВАРЦА M2 500

23 РАТАРСКА M2 2950

24 ПИВАРСКА M2 1850

25 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА M2 2030

26 ДОСИТЕЈЕВА M2 420

27 ЖЕЛЕЗНИЧКА И ПЛАТО M2 4700

28 ЂУРЕ ЈАКШИЋА M2 2400

88,680 8 12 0.37 3,149,913.60
Прочишћавање два пута недељно укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ В

Г Прочишћавање једанпут недељно 0д 01.01. до 31.12. 
извођач је дужан да празни корпе за отпатке

1 БУЛ. КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ M2 1400

2 ЖРТАВА ФАШИЗМА M2 2450
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3 СТЕВАНА СРЕМЦА M2 3050

4 ПАЛАНКА M2 3150

5 16. ДИВИЗИЈЕ M2 4140

6 насеље СТАРИ МОСТ M2 12850

7 СРЕМСКИХ ОДРЕДА M2 900

8 22. АВГУСТ M2 900

9 ПАШКА РОМЦА M2 550

10 ФРУШКОГОРСКА M2 3480

11 насеље М.П.КАМЕЊАР M2 1950

34,820 4 12 0.37 618,403.20
Прочишћавање једанпут недељно укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ Г

укупно 2 
(А+Б+В+Г) 10,845,588.00

3. ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА/РИГОЛА
У зимском периоду уколико пада снег уместо ставки 2, 4А, 4Б овог програма
извођач је дужан да чисти снег у следећим улицама

1 ВУКА КАРАЏИЋА M2 700

2 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА M2 500

3 ПИВАРСКА M2 450

4 ЖИТНИ ТРГ M2 1000

5 ПЕШАЧКИ МОСТ M2 900

6 трг Ћ.МИЛЕКИЋА и С.СТЕФАНА M2 6500

7 плато испред ПСЦ ПИНКИ M2 500

8 ЖРТАВА ФАШИЗМА M2 1250

9 СВЕТОГ ДИМИТРИЈА M2 1250

10 СВЕТОГ САВЕ M2 500

11 трг ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА M2 500

12 насеље М.ХУЂИ (главна стаза) M2 2000

13 насеље ДЕК.БАШТЕ (главна стаза) M2 1650

14 АУТОБУСКА СТАЈАЛ. M2 500

15 насеље М.П.КАМЕЊАР M2 2000

16 насеље СТАРИ МОСТ M2 14470

укупно 34,670
По престанку падавина извођач је дужан да отвара шахтове и диже лед са наведених површ.
Чишћење снега цена 0,72 дин/м2.
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Чишћење ригола са одвозом очишћеног материјала на депонију једанпут годишње

1 КРАЉА ПЕТРА I (други део улице) M2 780

780 1 3 100.00 234,000.00
Чишћење ригола укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ

укупно 3 234,000.00

4. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
САКУПЉАЊЕМ ОТПАДАКА

А Сакупљање отпадака свакодневно

1 ЦЕНТРАЛНИ ПАРК M2 2450

2 ОМЛАДИНСКИ ПАРК M2 4250

3 плато испред СПЦ ПИНКИ M2 206

4 СВЕТОГ ДИМИТРИЈА M2 8030

5 КЕЈ M2 9000

Сакупљање отпадака свакодневно 23,936 26 12 0.21 1,568,286.72
укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ А

Б Сакупљање отпадака једном недељно

Б Сакупљање отпадака једном недељно

1 насеље ПИНКИ M2 8000

2 насеље М.ХУЂИ M2 41000

3 насеље ДЕКАНСКЕ БАШТЕ M2 12000

4 насеље СТАРИ МОСТ M2 4500

5 насеље М.П.КАМЕЊАР M2 6000

6 насеље СТАРИ ГРАД M2 1300

7 насеље ВАСЕ СТАЈИЋА M2 8500

8 насеље СТЕВАНА СРЕМЦА M2 6700

9 трг ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА M2 150

10 ЖИТНИ ТРГ M2 700

11 трг на ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНЦИ M2 416

12 АУТОБУСКА СТАНИЦА M2 1700

13 ПАРК код АТЛЕТ. СТАДИОНА M2 6500

14 СПОМЕН ГРОБЉЕ M2 17000

15 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ИСПРЕД M2 8000
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ЈАВНИХ И КУЛТУРНИХ ОБЈЕКАТА

122,466 4 12 0.21 1,234,457.28
Сакупљање отпадака једном недељно укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ Б

укупно 4 
(А+Б) 2,802,744.00

5. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
САКУПЉАЊЕМ ЛИШЋА

1
ЦЕНТРАЛНИ 
ПАРК M2 2450

2 ОМЛАДИНСКИ ПАРК M2 4250

3 плато испред СПЦ ПИНКИ M2 206

4
трг 
СВ.ДИМИТРИЈА M2 5474

5 насеље ПИНКИ M2 8000

6 насеље М.ХУЂИ M2 41000

7 насеље ДЕКАНСКЕ БАШТЕ M2 12000

8 насеље СТАРИ МОСТ M2 4500

9 насеље СТАРИ ГРАД M2 1300

10 насеље ВАСЕ СТАЈИЋА M2 8500

11 трг ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА M2 150

12 ЖИТНИ ТРГ M2 700

13 трг и парк на ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТ. M2 416

14 АУТОБУСКА СТАНИЦА M2 1700

15 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ИСПРЕД M2 8000

ЈАВНИХ И КУЛТУРНИХ ОБЈЕКАТА

16 ЖЕЛЕЗНИЧКА УЛИЦА M2 4700

17 насеље КАМЕЊАР M2 6000

18 насеље СТЕВАН СРЕМАЦ M2 6700

19 плато код СРЕМ.СТАДИОНА M2 900

Сакупљање лишћа 116,946 8 2 0.64 1,197,527.04
укупно бр.мес.оп

.
бр.месеци цена износ

укупно 5 1,197,527.04
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6. ОДРЖАВАЊЕ АРТЕРСКИХ БУНАРА И ЧЕСМИ

1 28. МАРТА (пијаца) ком. 1

2 код ЗОПа ком. 1

3 ПЛАНИНСКА ком. 1

4 МАСАРИКОВА ком. 1

5 ЦРВЕНА ЧЕСМА ком. 1

6 ПАЛАНКА ком. 1

7 БЛОК Б ком. 1

8 РАДИНАЧКИ ПУТ ком. 1

9 ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА ком. 1

10 МАТИЈЕ ХУЂИ ком. 1

11 ВОДНА ком. 1

Одржавање артерских бунара и чесми 11 1 12 980.00 129,360.00
укупно бр.мес.оп. бр.месеци цена износ

укупно 6 129,360.00

7. УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА (луталица и угинулих)

ј.м. количина цена износ

уклањање животиња луталица ком 2,600.00

уклањање угинулих животиња ком 1,316.00

стерилизација животиња луталица ком 7,400.00
укупно 7 1,670,000.00

8. РАД НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

ј.м. количина цена износ

трактор ИМТ539 са приколицом час 100 2,500.00 250,000.00

камион носивости до 3 t час 30 2,700.00 81,000.00

(са радницима)
укупно 8 331,000.00

9. ПРОЛЕЋНИ И ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

ј.м. количина дани год.обим цена износ

трактор ИМТ539 са приколицом час 7 14 98 2,500.00 245,000.00

камион носивости до 3 t час 7 14 98 2,700.00 264,600.00

(са радницима)

укупно 9 509,600.00
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10. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

количина цена износ

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАСТАВЕ НА ЈАРБОЛ 6 2,000.00 12,000.00

укупно 10 12,000.00

11. ЦО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ

НАБАВКА СОЛИ И РИЗЛЕ ЗА ПОСИПАЊЕ износ

300,000.00

укупно 11 300,000.00

12. УЛИЧНЕ КОРПЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

НАБАВКА УЛИЧНИХ КОРПИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ износ

100,000.00

укупно 12 100,000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

р.бр. назив услуге износ

1 ПРАЊЕ УЛИЦА 9,606,268.80

2
ЧИШЋЕЊЕ 
УЛИЦА 10,845,588.00

3 ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА 234,000.00

4 ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ ЈАВН. ПОВРШ. САКУПЉАЊЕМ ОТПАДАКА 2,802,744.00

5 ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ ЈАВН. ПОВРШ. САКУПЉАЊЕМ ЛИШЋА 1,197,527.04

6 ОДРЖАВАЊЕ АРТЕРСКИХ БУНАРА И ЧЕСМИ 129,360.00

7
УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА (луталица и 
угинулих) 1,670,000.00

8 УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 331,000.00

9 ПРОЛЕЋНО И ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 509,600.00

10 ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА 12,000.00

11 СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ 300,000.00

12. УЛИЧНЕ КОРПЕ 100,000.00

УКУПНО    (110) 27,338,087.84

УКУПНО (1112) 400,000.00

ПДВ 8% (110) 2,187,047.03

ПДВ 18% (1112) 72,000.00
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2.

На основу члана 35. тачка 7. Статута 
Града Сремска Митровица („Сл.лист Града 
Сремска Митровица“, бр. 1/2008) и члана 7. 
става 3. Одлуке о уређењу и одржавању 
паркова, зелених и рекреационих површина
(„Сл.лист Града Сремска Митровица“, бр. 
2/2010), Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној дана  10.02.2012. године, 
доноси:

П Р О Г Р А М
Одржавања јавних  зелених површина 

за 2012.годину

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јавно предузеће “Дирекција за изградњу 
града Сремска Митровица” у свом годишњем 
Програму пословања за 2012.годину, има 
предвиђена средства у износу од 47.760.498,00 
динара за одржавање јавних зелених  површина.

Одржавање јавних зелених површина 
подразумева  радове на одржавању:  травњака;  
ниског и  високог дрвећа; шибља; ниских 
четинара; живе ограде; ружа; перена; луковица;
сезонског цвећа; парковског инвентара и 
заливних система.

Јавне зелене површине су: паркови; 
скверови; спомен паркови; улично зеленило 
дуж саобраћајница (дрвореди, зелене траке, 
живе ограде); приобаље реке Саве (зелене 
површине поред кеја); зеленило у стамбеним 
насељима вишепородичног становања (поред и 
око стамбених зграда);  зеленило рекреационих 
површина у општој употреби (дечија игралишта 
и сл.); и градско грађевинско земљиште чији је 
корисник  град Сремска Митровица.

Одлуком о уређењу и одржавању 
паркова, зелених и рекреационих површина 
послови одржавања јавних зелених површина 

на територији града Сремска Митровица
поверавају се ЈП“Дирекција за изградњу града 
Сремска Митровица”.

На основу члана 7. став 1. Одлуке о 
уређењу и одржавању паркова, зелених и 
рекреационих површина ЈП “Дирекција за 
изградњу града Сремска Митровица” (уз 
прибављено мишљење Градске управе за
урбанизам и стамбено комуналне послове), 
утврђује поступак и начин одржавања јавних 
зелених површина у годишњем програму који 
доноси Скупштина града.

У годишњем програму одржавања 
паркова, зелених и рекреационих површина 
дати су месечни програми са бројем операција, 
јединице мере, цене, годишњи број  операција, 
годишње количине и неопходна средства.

Укупан планиран износ за ове намене у 
годишњем Програму пословања у 2012. години 
износи 47.760.498,00 динара, а планирани 
радови по операцијама и једниничним ценама 
износе 47.760.494,27 динара.

На основу донетог програма ЈП 
“Дирекција за изградњу града Сремска 
Митровица” и ЈКП “Комуналије” закључују 
годишњи уговор на који сагласност даје 
Градско веће.

II

Овај Програм ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 35290/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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3.

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  10.02.2012. године донела је

О Д Л У К У
О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОСТОРНОГ БЛОКА СА НАСЕЉСКИМ 

ГРОБЉЕМ У ЧАЛМИ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне 
регулације просторног блока са насељским 
гробљем у Чалми, 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 ПЛАНА

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗВОДА ИЗ 
КОНЦЕПТА ПЛАНА

II. ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ 
ОСНОВЕ

I. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА 
УРЕЂЕЊА
2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНА
2.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.2. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

3. БИЛАНС ПОВРШИНА
3.1. Биланс површина планираних намена и 
капацитет гробља
3.2. НАМЕНА ПОВРШИНА
4. РЕГУЛАЦИЈА  НИВЕЛАЦИЈА И 
ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.2. Водопривреда инфраструктура
6.2.1. Водовод
6.2.2. Канализација
6.2.3. Водопривреда
6.3. Електроенергетска мрежа и постројења
6.4. ТТ мрежа  постојећа и планирана
6.6. Зелене површине
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
7.1. Заштита непокретних културних добара
7.2. Заштита 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

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА
1.1. САОБРАЋАЈНИ  КОРИДОРИ И 
ИНФРАСТРУКТУРНИ  САДРЖАЈИ
1.1.1. Саобраћајна инфраструктура
1.1.2. Водопривредна инфраструктура
1.1.3. Електроенергетска инфраструктура
1.1.4. Термоенергетска инфраструктура
1.1.5. Зелене површине
2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
2.1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА
2.1.2. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ 
НЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА
2.1.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
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3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
3.1. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ
3.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА
4. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И 
ВИСИНА ОБЈЕКТА
6. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
7. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
8. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

Графички део садржи:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1. подела обухвата плана на 
зоне и целине

2. функционална организација 
са  наменом простора

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

1. границе плана 
2. планирана намена површина са 

организацијом простора
3. подела на зоне и целине
4. саобраћајнице са уређењем јавних 

површина
5. хоринзонтална регулација са планом 

парцелације (1 фаза)

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: 35013/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРНОГ БЛОКА СА НАСЕЉСКИМ

ГРОБЉЕМ
У ЧАЛМИ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

С Р Е М С К А   М И Т Р О В И Ц А     д е ц е м б а р 2011.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉСКОГ ГРОБЉА У ЧАЛМИ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У В О Д

У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 
81/2009. 64/2010. одлука УС и 24/2011.) члан 48, по објављивању Одлуке о изради 
планског документа (''Сл. лист Града Сремска Митровица'', бр.7/2010.),обрађивач 
плана ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица приступила је изради 
Концепта плана детаљне регулације просторног блока са насељским гробљем у 
Чалми (у даљем текту : ПДР гробља у Чалми), а на у свему у складу са 
Правилником о садржини , начину и поступку израде планских докумената 
(''Сл.гласник РС'', бр.69/2010. и 16/2011.) и Правилником о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени гласник РС'', бр. 51/2011.)

План детаљне регулације просторног блока са насељским гробљем у 
Чалми, сходно чл.27 Закона, се доноси у овом случају за подручје за које је 
обавеза његове израде одређена претходно донетим планом, односно ППО Сремска 
Митровица до 2028. године.

ПДР насељског гробља у Чалми израђује се пре свега на основу исказаних потреба 
Града Сремска Митровица, односно насеља Чалма и обавезе проистекле из 
спровођења одредаба ППО Сремска Митровица (''Службени лист Града Сремска 
Митровица'', бр.9/2009.).

Разлог за израду овог плана је решавање комуналног проблема – сахрањивања у 
насељеном месту Чалма, али и немогућност реализације захтева, а због недостатка 
урбанистичког плана којим се регулишу имовинско правни односи у циљу 
прибављања земљишта за потребе проширења постојећег гробља.

Гробље у Чалми, по својој функцији и намени, спада у комуналне објекте, те тако и 
у неопходну инфраструктуру за функционисање једног насељеног места.

Постојеће насељско гробље у Чалми је ППО Сремска Митровица дефинисано као 
објекат комуналних делатности и предвиђено је проширење гробља са обавезом 
израде ПДР у циљу решавања имовинско правних односа и за опредељење 
земљишта у јавној својини. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗВОДА ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Постојеће насељско гробље у Чалми налази се северно 
од насеља. Удаљеност гробља од првих постојећих 
стамбених објеката је 300м, а до центра насеља Чалма 
је 500м. Непосредно окружење простора у обухвату 
плана је пољопривредно земљиште. Са западне стране 
простор обухвата плана наслања се на постојећу 
саобраћајницу, пут Чалма – Дивош, државни пут 
другог реда бр. 106. 

Постојеће гробље у насељу Чалма је пре дванаест 
година било попуњено је извршено прво проширење. 
Иако је била планирана изградња гробљанске капеле, 
из финансијских разлога капела није изграђена. 

Формирано је гробно поље 1, које је попуњено и тренутно се формира ново гробно 
поље 2. чије је попуњавање у току. Гробно поље које се тренутно формира има 
капацитет за наредних 10 година. Како се проблем и потреба изградње капеле 
(постоје евидентна наменска средства) неопходно је капелу изградити на парцели 
на којој је и започето формирање гробног поља. Уколико се започне са изградњом 
капеле период експлоатације гробног поља се смањује на 5 година.

За решавање наведених проблема неопходна је израда 
плана детаљне регулације (ПДР), као назначена обавеза 
спровођења одредаба ППО Сремска Митровица, (''Службени 
лист Града Сремска Митровица'', бр.9/2009.), односно 
дефинисање намене земљишта, а пре свега за замљиште у 
јавној својини и стварања правног основа за прибављање 
земљишта за потребе проширења постојећег гробља, 
односно формирања јединственог комплекса гробља 
насеља Чалма.

Плански основ за израду Концепта ПДР гробља у Чалми је 
ППО Сремска Митровица. Планом намене простора 
предвиђено је да се хумана гробља граде ван насељених 
места. Гробље у Чалми  планирано је северно од насеља 

где се и налази постојеће гробље. Потреба за проширењем простора за 
сахрањивање и дефинисањем јединственог комплекса насељског гробља исказана 
је већ дужи низ година. Савремени начин живљења и задовољавања комуналних 
садржаја  насеља, а у овом случају сахрањивања, а тиме и изградње  гробљанске 
капеле је разлог за активирање решења ове проблематике. Проширење насељског 
гробља у Чалми обезбедило би пре свега недостајући простор за захрањивање али 
и за изградњу нужно потребне гробљанске капеле.

Мишљењем о изради стратешке процене утицаја на животну средину, Градске 
управе за заштиту животне средине и пољопривреду, утврђено је да за План није 
потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину с обзиром да је 
израђен Извештај о стратешкој процене за ППО Сремска Митровица, а да 
проширење постојећег гробља неће имати битан утицај на животну средину.



Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 10.02.2012.

46

Просторним планом Општине Сремска Митровица до 2028. године, у дефинисању 
функционалних заједница насеља Чалма је у заједници са Дивошем и Старом 
Бингулом.

Чалма има 4635 становника са индексом раста до 2021. године 94,3. Планирана 
организација треба да  допринесе бржем развоју руралних подручја и заустави 
тренд негативних демографских теденција.

У просторном развоју и размештају и коришћењу инфраструктурних система, 
односно комуналних објеката, за хумана гробља у ППО, за насеље Чалма 
планирано је сагледати могућност коришћења постојећег гробља и његовог 
оптималног проширења и проширити постојеће гробље. Гробља уредити и опремити 
неопходним садржајима у складу са санитарним прописима и прописима о 
сахрањивању и изградити капелу. 

Слика . : Извод из Просторног плана

Изградња нових гробаља и уређење постојећих вршиће се у скалду са Законом о 
сахрањивању и гробљима (''Сл.гласник РС, бр.20/77''.) и Одлуком о сахрањивању и 
гробљима (''Сл.лист општина Срема'', бр.8/95.).
Просторним планом дати су и услови за грађење гробаља.

За насељено место Чалма подаци о броју умрлих и дати су у табеларном прегледу :

Година Број умрлих
1. 2005. 26
2. 2006. 19
3. 2007. 24
4. 2008. 26
5. 2009. 28
6. 2010. 19
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Укупно 2005. – 2009. 143
Просечно за период 2001. – 2009. 29

Табела 1. Број умрлих

На основу података просечан број умрлих у току једне године је око 29.

Комплекс постојећег гробља је делимично опремљен инфраструктурно. Постоји 
државни пут другог реда којим се долази до гробља и водоводна мрежа изграђена 
до постојеће чесме. За изградњу остале неопходне инфрастуктурне мреже за 
опремање јединственог комплекса гробља (са планираним проширењем и 
изградњом капеле) постоје добри услови.

Како се постојеће гробље третира се као заштићена целина. 
Постојећа гробља, у складу са Законом о културним добрима 
уживају претходну заштиту и третирају се као заштићена целина. 
У непосредној близини обухвата ПДР гробља се налази 
археолошки локалитет ''Турско гробље''. Код планираног 
проширења и изградње објеката у комплексу гробља, односно у 
обухвату ПДР гробља обавезан археолошки надзор стручних 
служби Завода. Уколико се наиђе на налаз неопходно је 
прекинути радове како би се заштитио налаз.

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, с обзиром на обичаје и многонационалну 
средину и различиту вероисповест становништва. Традиција уређења гробних места 
и гробаља у целини је део културног али и просторног амбијента, с обзиром на 
сагледивост комплекса гробља са државног пута другог реда, бр. 106.

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

У близини простора обухвата плана се налази поток Ремета, локални 
идентификовани и евидентирани еколошки коридор. Уз поток Ремета налазе се 
станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја (ознака 
СМИ 08, назив Дубодолина потока Каталина Надеж и Ремета).

Намена површина

Постојеће гробље је старо православно 
гробље и заузима површину од око 29% 
простора обухвата плана. ( У насељу 
Чалма постоји и старо Католичко гробље 
које није у функцији.) Површина гробља 
је 8789м2. Корисник Парцеле је Српска 
Православна Црквена општина Чалма. 
Гробље је попуњено и сахрањује се само 
у постојеће гробнице и на гробна места 
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на којима је прошао период почивања после кога је дозвољено поновно 
сахрањивање на исто гробно место. Приступ гробљу постоји али је неуређен. На 
гробљу постоји чесма за ритуално прање руку и заливање појединачног зеленила.

Прво постојеће проширење гробља је на парцели бр. 1565 и гробно поље је 
формирано изграђеним пешачким стазама. Површина парцеле је 1888м2. Гробно 
поље не заузима укупну површину парцеле. 

Друго постојеће проширење гробља је на парцели бр. 1564 и гробно поље је тек 
започето изградњом пешачких стаза и првог реда гробних места. Површина 
парцеле је 1696м2. 

Прво и друго проширење гробља, односно постојеће гробље заузима поврину од 
око 13% обухвата плана.

Остали простор у обухвату плана је пољопривредно земљиште и оно је тема 
претварања приватног пољопривредног земљишта у комплекс комуналних 
делатности, односно новог јединственог насељског гробља у Чалми.

Парцеле бр. 1566, 1555 и 1568 су путеви. Пут на парцели бр. 1566 је пут који 
опслужује и гробље и околно пољопривредно земљиште. Путеви на парцелама бр. 
1555 и 1566 имају продужетке за атар и постојећи прикључак на државни пут I
реда , парцела бр. 1568. 

Окружење ван обухвата плана је пољопривредно земљиште. Јужно од локације је 
поток Ремета.

Објекти и површине јавне намене

У простору обухваћеног подручја за јавне намене 
одређују се простори на ком су дефинисани : 
једнинствени комплекс гробља и траса постојећег 
саобраћајног коридора.

Простор одређен  за јавне намене чини 67.74% зкуног 
простора, односно 2.1ха.

Преостало земљиште је у приватном власништву и 
намењено је за проширење и уређење јединственог комплекса насељског гробља.

У простору обухвата плана изграђено је старо гробље са нерегулисаним гробним 
пољима. У постојећем гробљу, које се тренутно користи, изграђена су гробна поља 
са правилном геометријском формом. До гробља је спроведена мрежа водовода и 
изграђена чесма. 

У простору обухвата постоје некатегорисани (атарски) путеви (парцеле број 1566, 
1555 и 1568) са неурђрним коловозом и државни пут другог реда бр. 106. 

Простор насељског гробља у Чалми наслоњен је на Државни пут II реда бр.106. У 
простору обухвата Плана детаљне регулације налазе се и некатегорисани (атарски) 
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путеви (парцеле број 1566, 1555 и 1568), који поред функције приступа постојећем 
гробљу имају и функцију приступа парцелама у атару.

У обухвату плана постоји :

· Државни пут II реда бр.106 са спонтано формираним саобраћајним прикључком 
код постојећег гробља. Коловоз је са савременим застором, ширине 6м са две 
саобраћајне траке (по једна за оба смера).

· Мрежа некатегорисаних (атарских) путева без савременог коловозног застора, 
којима се приступа постојећем гробљу, а у наставцима омогућавају приступ 
атару. Просечна ширина регулације атарских путева је 5м.

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

· Простор обухвата ПДР гробља припада приступној мрежи ''Чалма''. Капацитет 
кабловског подручја тренутно не задовољава потребе телекомуникационог 
опремања објекта капеле на гробљу. Планирано је проширење ТК мреже у 
Чалми.Повезивање планиране капеле на гробљу са постојећом месном ТТ 
мрежом Чалма, после проширења ТК мреже, извршити кабловским путем од 
резерве у ТТ капацитетима до ИТО на објекту капеле трасом паралелном са 
прикључним електро каблом 0,4 кВ. 

· До постојећег старог гробља постоји изграђен водовод довољног капацитета и 
за планиране садржаје,  и чесма за ритуално прање руку и заливање зеленила, 
али и код извођења радова на изградњи стаза, гробних места,гробница и сл.

· остала инфрсатруктура не постоји.

У обухвату плана не постоји уређено јавно зеленило. Зелене површине су спонтано 
формиране на постојећем страом гробљу. Највеће површине у обухвату плана чини 
пољопривредно земљиште са ратарским културама.

Предлогом поделе обухвата плана на урбанистичке целине формираће се шест 
урбанистичких целина :

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А - ПОСТОЈЕЋЕ СТАРО ГРОБЉЕ
· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА B – ПОСТОЈЕЋЕ ГРОБЉЕ 
· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА C – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА I ФАЗА
· УРБАНIСТИЧКА ЦЕЛИНА D - ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА II ФАЗА
· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА S2 – УНУТРАШЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА S1 – ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА ЧАЛМА-ДИВОШ

Концепт планског решења садржи све елементе да се постојеће гробље и преостали 
простор у обухватау плана дефинишу и изграде као јединствено насељско гробље.

Дефинисано је место постојећег прикључка на постојећи пут Чалма – Дивош,  
мрежа интерних саобраћајница као постојеће мреже ленија ка постојећем гробљу и 
други просторни елементи добијени као услови и сагласности надлежних ЈП.

На основу анализе урбанистичке документације из претходног периода, основних 
циљева уређења и грађења, програмских елемената плана и анализе постојећег 
стања одређен је одговарајући тип и карактер гробља, комбинација геометријско-
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архитектонског компоновања гробних поља и пејсажног уређења преосталих 
површина, с обзиром на савремене трендове. На такав начин се рационално 
користи простор и добија свечани карактер.
Изградиће се јединствено гробље са мрежом стаза које ће формирати гробна поља. 
Комеморативни плато са капелом и уређеним високим и патрерним зеленилом 
обезбедиће саврени начин речавања ове комуналне делатности у складу са 
обичајима подручја планинског Срема. Период коришћења новоформираног 
комплекса јединственог гробља је око 20 година.

С'обзиром на планирани период коришћења и савремени приступ овој 
проблематици предвиђено је поред простора за уобичајени начин сахрањивања 
(гробна места и породичне гробнице) и простор за гробна поља специјалне намене 
– розаријуме, озаријуме колумбаријуме, алеја урни, дечије гробље, гробље 
специјалних случајева. У простору пратећих садржаја предвиђено је изграња за 
продају цвећа и свећа, радинице и оставе за алат, санитарни чвор, место за 
одлагање отпадака од уређења гробља.

Ограничавајићи фактори развоја планског подручја су  :
· Природни услови - блиска локација потока Ремета,
· Створени услови – ангажовање и опремање земљишта (решавање 

имовинско-правних односа),
· Социолошки услови - односно навика традиционалног сахрањивања.

Оријентационо предвиђено грађевинско подручје од око 3ха, са предлогом намена 
површина показује да постојеће површине на којима се сахрањује чини око 
половину укупне површине обухвата а планирани преостали простор обезбедиће 
услове за формирање нових површина за сахрањивањем, површина за 
комуникацију и високо и партерно зеленило.

Планирано проширење постојећег гробља обезбедиће оријентационо око 800 нових 
места и период коришћења у бар наредних 20 година.

Инфраструктурна мрежа задовољиће потребе јединственог комплекса насељског 
гробља.

Елиминисање негативних дејстава или њихово свођење на минималне утицаје 
постиже се применом позитивних законсклих 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.
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I I ПЛАНСКИ ДЕО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Границу планског подручја чини :
· на северу  граница к.о. Чалма према к.о. Дивош, 
· на југу  ленија - парцела бр. 1555 , 
· на истоку источна граница парцеле бр. 1561, 
· на западу пут Чалма – Дивош, државни пут другог реда бр.106.

Граница плана ( оријентациона ) полази из тачке 1. која се налази у североисточној 
тачци парцеле бр. 1569 к.о. Чалма на месту где државни пут другог реда бр. 106. 
напушта атар насеља Чалма и улази у атар насеља Дивош. Из те тачке граница се 
северном границом катастраске општине насеља Чалма протеже у смеру истока до 
тачке 2. Тачка 2. се налази у североисточној тачци парцеле бр. 1561. Из тачке 2. 
граница се спушта ка југу обилазећи парцелу бр. 1561 , долази до леније 1555, 
сече је и долази у тачку 3. из Тачке 3.  граница скреће ка западу пратећи јужну 
страну леније 1555, долази ро  државног пута другог реда бр. 106 ( Чалма – Дивош 
), сече га и долази у тачку 4. Из тачке 4. граница обухвата плана креће ка северу 
пратећи западну страну пута и долази у тачку 1. затварајући на тај начин 
оријентациону границу обухвата плана.

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И 

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Простор обухвата плана подељен  је на две основне функционалне зоне 
према начину коришћења : зона за сахрањивање и зона саобраћајних 
комуникација. 

Зона намењена сахрањивању подељена је на четири урбанистичке целине : 
УРБЦ А - псотојеће старо гробље. УРБЦ В - постојеће гробље, УРБЦ С - прва 
фаза проширења и УРБЦ  D - друга фаза проширења гробља.

Зона саобраћајних комуникација подељена је на две урбанистичке целине 
: УРБЦ S1 - унутрашња мрежа саобраћајница и  УРБЦ S2 – локални пут. 

Концепцијом уређења гробља планирани су сви садржаји гробља и њихова 
организација као јединственог савременог комуналног комплекса, а у 
складу са обичајима и социологијом живљења на просторима Срема.

2.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 

ЗОНА ЗА САХРАЊИВАЊЕ

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А - ПОСТОЈЕЋЕ СТАРО ГРОБЉЕ
Старо гробље остаје у постојећем стању и користи се за сахрањивање. 
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Пројектом препарцелације дефинисаће се парцела гробља и парцела саобраћајнице 
у складу са затеченим стањем.

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА B – ПОСТОЈЕЋЕ ГРОБЉЕ 
Постојеће горбље остаје у постојећем стању и користи се за сахрањивање. 
Хортикултурно уређење простора целине В наставља се у складу са планираним 
концептом јединственог комплекса гробља.

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА C – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА I ФАЗА
Проширење гробља у целини С је започета и представља прву фазу проширења 
гробља по истим правилима из целине В. Мрежом стаза формираће се гробно поље 
са капацитетом од око 440 места. Појединачна гробна места могу се спајати за 
породична гробна места и гробнице. У целини С планирана је изградња 
комеморативног платоа, капеле и зелених површина.

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА D - ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА II ФАЗА
Проширење гробља у целини D планиранопроширење гробља и представља другу 
фазу проширења гробља по истим правилима из целине С. Мрежом стаза 
формираће се два гробна поља D1 (350 места) и D2 (250 места) са укупним 
капацитетом од око 600 места. Појединачна гробна места могу се спајати за 
породична гробна места и гробнице. У целини С планирана је изградња 
комеморативног платоа, капеле и зелених површина.
Између ова два гробна поља формираће се комеморативни плато као предпростор 
за колумбаријум са две гробнице.

ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ КОМУНИКАЦИЈА 

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА S2 – УНУТРАШЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Урбанистичка целина S2 представља простор унутрашње саобраћајне мреже. 
Унутрашња мрежа саобраћајница омогућава комуникацију унутар јединственог 
комплекса гробља : приступ гробљу и паркирање, колскопешачки приступ гробним 
пољима у процедуралном делу сахрањивања и уређења гроних поља, гробних 
места, зеленула и изграње опсега и постављања гробних обележја. 
Мрежа унутрашњих саобраћајница је одвојена од некатегорисаних путева.
У складу са условима ЈП Путеви Србије којима је прикључење комплекса гробља на 
ДП II реда бр.106 дозвољено уз обавезу затварања прикључака некатегорисаних 
путева у обухвату плана, планиран је некатегорисани пут на истоку обухвата 
Плана, којим ће се омогућити приступ некатегорисаном путу на парцели број 1555.
Постојећи и планирани правци некатегорисаних путева остају ван комплекса 
гробља и представљају простор јавне намене.

Мрежа унутрашњих саобраћајница повезује се са атарским путевима са 
обезбеђењем економских приступа гробљу. Постојећи правци ленија остају ван 
комплекса гробља и представљају простор јавне намене.

· УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА S1 – ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА ЧАЛМА-ДИВОШ

Урбанистичка целина S1 представља простор саобраћајног коридора 
постојећег Државног пута II реда бр.106 са простором за изградњу 
прикључка  за гробље, изградњу непоходне мреже инфраструктуре за 
снабдевање комплекса гробља и простора резервисаног за будући пешачки 
и бициклистички саобраћај. Планом је предвиђено формирање парцеле за 
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предметну саобраћајницу с’ обзиром на неслагање положаја пута и 
парцела, и то уз уважавање услова надлежног предузећа ЈП Путеви Србије, 
одредаба Закона о јавним путевима и положаја постојећег гробља.

За саобраћајни коридор ДП II реда бр.106 у обухвату плана предвиђено је 
задржавање постојеће регулационе ширина коридора (око 25,0 до 30,0м) 
уз планирано двострано проширење коловоза на пројектовану ширину од 
7,10м (без издигнутих ивичњака).

Према условима издатим од стране ЈП Путеви Србије, стационажа 
прикључења је на оквирној стационажи на км 18+992,28. Коначна 
стационажа предметног државног пута – на месту прикључења биће 
утрвђена Идејним пројектом и иста се може разликовати од стационаже 
утврђене овим планом ±10,00м.

Предвиђено саобраћајно оптерећење на насељском гробљу преко 
приступне саобраћајнице је јако мало, узимајући у обзир све релевантне 
факторе, те није потребно увођење траке за искључење и траке за лево 
скретање са ДП. Саобраћајни прикључак планиран је као двосмерни са 
разделним острвом. Геометрија прикључка биће прецизно дефинисана 
приликом израде саобраћајно техничких услова (Идејног и Главног 
пројекта).

У оквиру обухвата плана у коридору ДП резервисана је површина за 
будући пешачки и бициклистички саобраћај, уз источну регулациону 
линију из смера насеља до комплекса насељског гробља, који је потребно 
детаљније обрадити планом ширег обухвата.

2.1.1.ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Постојеће гробље се налази у границама грађевинског реона насеља Чалма. 
Планирано проширење комплекса гробља је и планирано проширење грађевинског 
реона насеља, што се усклађује у новом Просторном плану Града Сремска 
Митровица, чија је израда у току.

Бр. Бр. 
парцеле 
к.о. Чалма

Потес Начин 
коришће
ња

П
м2

Врста 
земљишта

Корисник
власник

1. 1567 Тришићево 
воће

гробље 8798 остало 
земљиште

Српска 
Православна 
Црквена 
општина 
Чалма

2. 1565 Тришићево 
воће

њива 
2класа

1888 пољопривре
дно

Град Сремска 
Митровица

3. 1564 Тришићево 
воће

њива 
2класа

1696 пољопривре
дно

Илић Евица

4. 1563 Тришићево 
воће

њива 
3класа

1451 пољопривре
дно

Декић Драго

5. 1562 Тришићево 
воће

њива 
3класа

2216 пољопривре
дно

Секулић 
Милорад

6. 1561 Тришићево 
воће

њива
2класа

6237 пољопривре
дно

Дивић Зоран
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7. 1555 Тришићево 
воће

некатего
ри-сани 
пут

1237 остало 
земљиште

Република 
Србија
Град Сремска 
Митровица

8. 1566 Тришићево 
воће

некатего
ри-сани 
пут

1401 остало 
земљиште

Република 
Србија
Град Сремска 
Митровица

9 1568 део Тришићево 
воће

локални 
пут

7686 
део

остало 
земљиште

Република 
Србија
Град Сремска 
Митровица

Табела 2. : Евиденција парцела

У простору обухвата плана све наведене парцеле су планиране као земљиште у 
јавној намени. Јединствени комплекс гробља гради се на земљишту у јавној 
намени.

У простору обухвата плана нема површина остале намене.

2.2. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Зона јединственог комплекса гробља биће уређена као наставак старог и постојећег 
гробља како би се створила једиствена урбана слика са опредељеним простором 
основне немене сахрањивање у духу традиције и партерног уређења слободних 
површина, мрежа пешачких сатаза и манипулативних површина уоквирена 
уређеним зеленилом са елементима који дочаравају намену простора, пијетет према 
умрлима и одражава урбани идентитет комплекса.  

Са постојећег пута Чалма–Дивош изградиће се приступна саобраћајница до улаза у 
јединствени комплекс гробља.

Гробна поља раздвојена су стазама, одмориштима и зеленим површинама у којима 
се налазе платои за одмор који морају бити адекватно уређени: поплочани, 
озелењени, опремљени чесмама или фонтанама и  урбаним мобилијаром (клупе, 
канте за смеће, обележја гробних поља и сл.).
На целокупном простору  гробних поља бруто површине 0.9 ha планира се 
око 890 гробних места, што у односу на  укупну  површину  планираног  
проширења гробља износи око 30%. С обзиром на морталитет  у насељу 
Чалма,  период  коришћења гробља је наредних 30 година.

Од улаза изградиће се колскопешачка саобраћајница ка постојећем гробљу и 
планираном проширењу. Са западне стране, према постојећем путу уредиће се 
паркинг. Са те саобраћајнице приступаће се комеморативном платоу и капели који 
као целина представљају централну зону гробља. У оквиру ове зоне се планирају 
следећи садржаји:

§ капела са:
o мртвачницом са два одељења,  
o хладњача, 
o опроштајна дворана (сала за комеморацију и опела) и 
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o пратећи садржаји (сала за даће, кафе-кухиња, санитарни чвор итд.);
o канцеларија за управу и пружање услуга странкама, просторије за 

свештена лица, продавница цвећа, свећа, тоалет и телефонска 
говорница;

У оквиру утврђене зоне изградње, садржаји ће бити организовани  у  једном  
објекту  површине  око 100 m2, чија висинска регулације - спратност је приземље -
П. 

Главна оријентација централног објекта је према опроштајном  комеморативном 
тргу,  где  је обавезно постављање  трема. Површина опроштајног  трга износи око 
100 m2.

Трг мора бити адекватно уређен - декоративне  партерне  обраде,  са  наткривеним  
тремом (надстрешницом)  и  клупама  за  седење.  Партерно уређење  прати  и  
одговарајући  вид  хортикултурног уређења - озелењавања.

Од улаза колскопешачка стаза се наставља између старог гробља и постојећег 
гробља пратећи постојећу стазу. На крају стазе уредиће се простор-рундела за 
комеморацију са уређеним зеленилом, мобилијаром и чесмом. У наставку изградиће 
се озаријум са две гробнице и уређеним зеленилом, мобилијаром и скулптурама, 
споменицима и сл.

Стаза се пре рунделе даље рачва на север и југ као колско пешачка саобраћајница 
за приступ гробном пољу D. Уз њу се формира дрворед.

3. БИЛАНС ПОВРШИНА

3.1. Биланс површина планираних намена 
и капацитет гробља

Постојећим билансом површина дефинисано је да од укупно 3,1ха постојеће гробље 
заузима 30%  и 10% постојеће гробље.

Површина саобраћајног коридора постојећег државног пута је 30% од обухвата 
плана. Пољопривредно земљиште заузима такође 30%. 

НАМЕНА ПОВРШИНА У ХА ПРОЦЕНАТ
ПОСТОЈЕЋЕ СТАРО ГРОБЉЕ 0,9 30
ПОСТОЈЕЋЕ ГРОБЉЕ 0,4 10
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 0,9 30
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 0,9 30
У К У П Н О 3,1 100

Табела 3: Постојећи биланс површина

Планираним билансом површина планирано је да се за планирано проширење 
гробља ангажује пољопривредно земљиште, тако да 70% простора буде ангажована 
за сахрањивање и изградњу пратећих садржаја.
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Прва фаза проширења је у наставку постојећег гробља. Овај простор је 
истовремено и најатрактивнији и врло брзо може да се почне са реализацијом 
изградње планираних садржаја, а пре свега капеле са комеморативним платоом и 
планираног саобраћајног прикључка и приступне саобраћајнице и паркинга.

НАМЕНА ПОВРШИНА

ХА

ПОВРШИНА %

САХРАЊИВАЊЕ

ПОСТОЈЕЋЕ 
СТАРО ГРОБЉЕ

0,9

70

ПОСТОЈЕЋЕ 
ГРОБЉЕ

0,4

ПЛАНИРАНО 
ПРОШИРЕЊЕ

ПРВА ФАЗА 0,3

ДРУГА ФАЗА 0,6

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 0,9 30
У К У П Н О 3,1 100

Табела 4. : Планирани биланс површина

Планиране трасе  и коридори саобраћајица као и укупан простор комплекса гробља чиниће простор 
јавне намене, а границе обухвата плана истовремено чине регулационе линије. 

3.2. НАМЕНА ПОВРШИНА 

Претежна планирана намена простора у обухвату плана је комунална 
делатност – сахрањивање. Максималне површине биће урећене као гробна 
поља за сахрањивање. Преостали простор је намењен за изградњу 
пратећих садржаја као што су капела и простори за комуникације и 
обављање ритуалних обреда код сахрањивања.

Преостали простор комплекса гробља планиран је као уређене зелене 
површине.

4. РЕГУЛАЦИЈА НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Граница обухвата плана је и регулациона линија јер раздваја простор јединственог 
комплекса гробља и саобраћајница – простора јавне намене од осталих 
пољопривредних површина.

Регулационе линије су постављене тако да обезбеде формирање комплекса гробља, 
које је комунални објекат у јавној намени и несметано функционисање саобраћаја и 
да у простору коридора државног пута укључе поред саобраћајнице и тротоар, 
бициклистичку стазу, зеленило, расвету, инфраструктуру и канале за пријем 
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атмосферских вода и мелиорацију терена. Такође је дефинисан простор 
некатегорисаних путева који омогућавају комуникацију са атаром.

Грађевинска линија је овим планом у односу на регулациону линију дефинисана као 
спољна линија гробних поља и представља линију до које се може градити, односно 
формира гробно поље и врши сахрањивање. Простор између спољне линије гробних 
поља и регулационе линије, односно границе обухвата плана у делу7 за 
сахрањивање планиран је за зелене површине.

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Простор у обухвату Плана налази се на надморској висини  од око100мНВ. 
Генерални пад терена је од севера ка југу. Планом нивелеације терен је у 
постојећем стању (или) са евентуалним земљаним радовима.
Планирано гробље, с обзиром на своју локацију, остварује везу са насељем преко 
постојећег државног пута.

У обухвату плана налази се спонтано формиран приступ гробљу, а на истој 
стационажи км.18+992,28 планира се саобраћајни прикључак. Висинска кота на 
раскрсници-прикључку је базни елементи за дефинисање нивелације осталих  
тачака. Нивелација свих површина је генерална и мора се прецизније разрадити  
кроз спровођење овог Плана, односно израду техничке документације.

Унутар комплекса налазе се интерне саобраћајнице. На крајњем истоку планира се 
некатегорисани пут који омогућава везу са атаром.
Унутар комплекса гробља налази се приступна колско-пешачка саобраћајница са 
паркингом који задовољава потребе. Улаз у гробље налази се са западне стране и 
до капеле води стаза и комеморативни плато. Постојеће стазе формирале су гробна 
поља. Планирано проширење гробља биће организовано наставком постојећег 
архитектонско-геометријског система са уређеним ниским и високим зеленилом.

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.

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 

Парцелација и препарцелација простора у обухвату плана у највећој мери ће 
поштовати постојећи начин коришћења простора. Наспрам парцеле број 1567 
неопходно је кориговање границе ради формирања одговарајуће парцеле за 
државни пут II реда. Нова парцела предметног државног пута формирана је у 
складу са условима надлежног ЈП, одредбама Закона о јавним путевима и 
постојећим стањем. Нова граница путне парцеле постављена је уз саму ивицу 
насипа на коме се налази постојеће гробље.
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Преостали простор у обухвату плана, у просторном смислу, максимална или 
минимална површина парцеле, макисмални односно минимални фронт парцеле, 
облик парцеле и сл. такође је условљен стањем на терену.

6. ТРАСЕ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

На постматраној локацији налази се изграђена саобраћајна инфраструктура трасе 
државног пута II реда бр.106. У складу са условима надлежног јавног предузећа, 
постојећи прикључак некатегорисаног атарског пута на парцели број 1555 на 
државни пут се укида (затвара). На крајњем истоку обухвата плана (парцела 
бр.1561) планиран је нови некатегорисани (атарски пут) којим ће се омогућити 
повезивање корисника са атарског пута на парцели бр.1555 на државни пут и то 
посредно преко атарског пута који се налази уз северну границу обухвата плана у 
к.о. Дивош.
Предметни атарски пут у к.о. Дивош, налази се на оквирној стационажи 18+856,00, 
ван границе планског документа. Има функцију приступа значајном броју парцела у 
атару. Коловозни застор је од збијеног природног шљунка.

У оквиру коридора приступне саобраћајнице предвидети изградњу саобраћајнице, 
са свим потребним елементима за безбедно и неометано кретање свих друмских 
превозних средстава, обезбедити одговарајуће одводњавање са саобраћајних 
површина. Обавезно је сачувати коридор државног пута за реконструкцију, односно 
двострано проширење коловоза на пројектовану ширину минимум 7,1 m (без 
издигнутих ивичњака), односно 6,5 m (са издигнутм ивичњацима).

Површине за стационарни саобраћај у оквиру уличног коридора нису предвиђене, 
већ се потребе за паркирањем решавају у оквиру саобраћајних површина унутар 
комплекса.

У коридору државног пута резервисана је површина уз источну линију парцеле пута 
за будући пешачки и бициклистички саобраћај.

6.2. Водоводопривредна инфраструктура 

6.2.1.Водовод 

Проширење комплекса гробља ће се снабдевати  водом са постојеће мреже.

6.2.2. Канализација

Одвођење атмосферских  вода са комеморативног платоа и стаза вршиће се 
нагибима према зеленим површинама.
Отпадне воде из објеката (капела и санитарни чвор, радионица...) у комплексу 
гробља решиће се изградњом водонепропусне септичке јаме, с обзиром да су 
количине тих вода мале.

6.2.3.Водопривреда 

На самом простору обухвата ПДР гробља не постоје водотоци. 
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У непосредном окружењу, јужно од обухвата плана, налази се канал (поток) Ремета 
из слива реке Саве, водног подручја Срем.
За канал Ремета дати су хидраулички подаци на појединим стационажама.

НАЗИВ 
КАНАЛА

СТАЦИОНАЖА 
КАНАЛА И 
ПРОПУСТА

КОТА 
ПРОЈЕКТОВАНОГ 
ДНА КАНАЛА 
МНВ

КОТА 
ТЕРЕНА 
Л.О. И 
Д.О.
мнв

ШИРИНА 
ДНА 
КАНАЛА

НАГИБ 
КОСИНА 
КАНАЛА

КОТА 
ВЕЛИКЕ 
ВОДЕ

НАПОМЕНА

РЕМЕТА 3+323
Л=5.0М

107.60 110.20
110.30

1.50 1 : 1,5 108,70 Низводна 
тачка 
границе 
обухвата 
ПДР-а -
пропуст

РЕМЕТА 3+500 108.18 110.32
110.22

1.50 1 : 1,5 109.28 Узводна 
тачка 
границе 
обухвата 
ПДР

Табела 5. : Подаци о стационажама канала

Каналисање вода мора бити у складу са општим концептом каналисања, 
пречишћавања и диспозиције отпадних вода Града Сремска Митровица.
У канал Ремета и остале водотокове забрањено је испуштање било каквих 
загађених вода. Могу се упуштати условно чисте атмосферске и прећишћене 
отпадне воде које припадају II класи вода.

За одвођење отпадних вода предвидети сепарациони тип каналске мреже. 

Атмосферске воде се могу упуштати у отворене канале под условом да прикупљена 
вода одговара II класи вода и упуст осигуран од ерозије.

Отпадне фекалне воде се испуштају у водонепропусну септичку јаму.

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

За ПДР гробља мора се исходовати водна сагласност. Пре израде главног пројекта 
гробља прибављају се водни услови на основу члана 115 став 2 Закона о водама.

6.3. Електроенергетска мрежа и постројења  

Напајање капеле електричном енергијом извршиће подземним прикључним 
кабловским водом о,4 кВ типа PP 00-Y 4х16 (25) мм2 а у скаду са условима 
дефинисаним од стране Електродистрибуције из Сремске Митровице издатих за 
потребе израде техничке документације. 
Кабловски вод 0,4 кВ положити по техничким прописима, на дубину 1,0 м а пре 
његовог затрпавања извршити геодетско снимање и картирање.
Укрштање планираног кабловског вода 0,4 кВ са каналом Ремета извршити 
постављањем кабловског вода у заштитну челичну цев минимално 10,0 м  од 
каналског пропуста, а према сагласности ЈП „Путеви Србије“ Београд.
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6.4. ТТ мрежа постојећа и планирана

Потреба објекта за повезивање на месну ТТ мрежу Чалма решиће се изградњом 
подземног приводног ТТ кабла од постојеће резерве у улици Занатлијској до 
планираног ИТО на фасади будуће капеле, а према Техничким условима издатим од 
Предузећа „Телеком Србија“, Извршна јединица Сремска Митровица.
ТТ кабловски вод положити по техничким прописима, на дубину 1,0 м, паралелно са 
НН кабловским водом 0,4 кВ,  а пре њиховог затрпавања извршити геодетско 
снимање и картирање.
Укрштање планираног ТТ кабловског вода са каналом Ремета извршити 
постављањем кабловског вода у заштитну челичну цев минимално 10,0 м  од 
каналског пропуста, а према сагласности ЈП „Путеви Србије“ Београд.

6.5. Зелене површине

Озелењавањем мин. 20% укупних површина ради побољшања санитарно –
хигијенских и декоративно – естетских услова биће остварене многобројне 
функције зелених површина, а нарочито заштита животне средине.

Адекватним избором биљних врста зеленило ће омогућити :
§ пречишћавање ваздуха механичким путем таложењем, филтрацијом и 

апсорпцијом материјала,
§ пречишћавање ваздуха снижењем концетрације загађујућих материја

апсорцијом у биљна ткива,
§ пречишћавање ваздуха уништавањем микроорганизама захваљујући 

балтерицидном и фитонцидном дејству појединих врста,
§ повећање биланса кисеоника у ваздуху,
§ снижење температуре ваздуха за 2-3° Ц,
§ повећање релативне влажности ваздуха (18-22 % више у односу на 

површине без зеленила),
§ заштиту од дејства ветра,
§ заштиту од буке,
§ естетско-декоративну функцију.

Зеленило у обухвату плана чине: 
· Заштитне зоне и појасеви, 
· Уређене зелене површине на слободним површинама без сахрањивања, и 
· Уређене зелене површине унутра гробних поља као декоративно уређење.

У оквиру заштитне зоне ради  посебно обратити пажњу на 
планирану комуналну намену, односно специфичност намене – сахрањивање. У 
амбијенталном смислу заштитини појас јасно треба да нагласи достојанственост 
простора.
Специфична комунална намена простора – сахрањивање, уз потенцијалне изворе 
загађења земљишта, изискује избор врста дрвећа, шибља и осталих зељастих 
биљака, способних да поред правилног раста и развоја омогуће ефикасну и 
функционалну заштиту становништва и ублаже негативне последице дуготрајног 
загађивања околине. 

Зона заштитног зеленила претежно подразумева простор око целог комплекса 
гробља и непосредно уз саобраћајницу. На овим површинама планирати вегетацију 
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сачињену од листопадног и зимзеленог дрвећа и шибља у групама, као и пажљиво 
осмишљене композиције зеленила чији је основни циљ да нагласе намену простора.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

7.1. Заштита непокретних културних добара

Постојећа гробља, у складу са Законом о културним добрима уживају претходну 
заштиту и третирају се као заштићена целина. 
У непосредној близини обухвата ПДР гробља се налази археолошки локалитет 
''Турско гробље''.

7.2. Заштита природних добара

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

У близини простора обухвата плана се налази поток Ремета, локални 
идентификовани и евидентирани еколошки коридор. Уз поток ремета налазе се 
станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја (ознака 
СМИ 08, назив Дубодолина потока Каталина Надеж и  Ремета).

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу свођења потенцијално негативних утицаја планираног гробља на околину 
на минималну меру неопходно је предузети следеће:

· Формирати планирано зеленило у циљу минималног утицаја гробља на 
околини,

· Обезбедити дренирање гробља,
· Изградња стамбених објеката у непосредном окружењу гробља је забрањена,
· Одржавање хигијене гробља поверава се МЗ или трећем лицу.

Елиминисање негативних дејстава или њихово свођење на минималне утицаје 
постиже се применом позитивних законсклих 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 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.
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9. 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. 37/88). Планом су обезбеђени приступи  противпожарним  возилима. 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). 

Према  условима  Министарства  одбране–сектора  за  материјалне  ресурсе,  
управе  за инфраструктуру,  нису  предвиђени  посебни  услови  заштите  од  
ратних  разарања.  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. 

10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Енергетска ефикасност, у Плану, који даје елемнте за уређење пољопривреног 
земљишта у  комунални комплекс - гробље, обезбеђује се следећим мерама за 
унапређење енергетске ефикасности и енергетских својстава објеката :

· детаљно  сагледавање стања потрошње енергената у комплексу гробља, 
· стварно потроњену или оцењену количину енергије која задовољава 

различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем 
објекта капеле (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 капеле,

· примена техничких решења при изградњи саобраћајне инфраструктуре, 
објеката, система грејања, водоснабдевања, уређења зелених површина, 
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· пројектовање нових енергетски ефикасних објеката (капеле) уз 
поштовање принципа енергетске ефикасности избором одговарајућег 
облика и одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, 

· у планираном објекту - капели и код јавне расвете користити тзв. 
штедљиве сијалице. 

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 ( инфраструктурне ) капацитете како би се стекла 
представа о потребним улагањима за имплементацију ПДР, примену и спровођење 
планског концепта.

Трошкови уређења  и опремање површина јавне намене – комплекс насељског 
гробља, односно реализација концепта на планирани начин спроводиће се фазно у 
складу са потребама ангажовања простора. 

Прибављање земљишта 9 904 000,00дин.

Свега : 9 904 000,00дин.

Изградња саобраћајне инфраструктуре

Изградња прикључка на државни пут 500 000,00 дин.
Изградња приступне саобраћајнице 2 300 000,00 дин.
Изградња паркинга 1 300 000,00 дин.
Изградња колско-пешачких стаза 2 100 000,00 дин.
Свега : 6 200 000,00 дин.

Изградња капеле са комеморативним платоом 3 700 000,00 дин.

Свега : 3 700 000,00 дин.

Изградња електроенергетске мреже и објеката

Кабловски вод 0,4 кВ 280 м х 800,00 дин/м=224.000,00 дин.
Израда ПОММ-1 на ГРС 0,4 кВ 100.000,00 дин.
Допринос за снагу за 17,25 кW 50.000,00 дин.
Свега 374.000,00 дин.
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Изградња ТТ мреже и објеката

ТТ кабловски вод 400 м х 550,00 дин/м=220.000,00 дин.
Израда  ИТО 10.000,00 дин.
Обезбеђење ТТ бројева 20.000,00 дин.
Свега 250.000,00 дин.

У К У П Н О :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::10 524 000,00 дин.
*Цена земљишта по м2 из јуна 2010. године = 784,00дин
* 1 Е = 105дин – 2010.година
Оквирна цена – октобар 2011. - за обрачун је 1000,оо динара/м2

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила уређења и правила грађења дата су за  јединствени комплекс гробља.

ПОВРШИНЕ ЗА САХРАЊИВАЊЕ

ЗОНА А – ПОСТОЈЕЋЕ СТАРО ГРОБЉЕ
На старом гробљу још увек се врши сахрањивање. У овој зони могуће је уређивати 
притупне стазе и сахрањивање наставити у складу са започетом формом. Простор 
са гробним местима која се не одржавају и не уређују, уредити као зелене 
површине. Гробна обележја могуће је преместити на простор формиран за озаријум 
уз комеморативну рунделу у зони ЗОНА D – I I ФАЗА ПРОШИРЕЊА. Добијене 
површине уређивати као травнате површине.

ЗОНА В – ПОСТОЈЕЋЕ ГРОБЉЕ
Гробнo пољe je формирано изградњом приступних стаза. Сахрањивање се наставља 
у складу са започетом формом.

ЗОНА С – I ФАЗА ПРОШИРЕЊА
Гробно поље се формира изградњом приступних стаза гробним местима. Између 
гробног поља – ЗОНА В и гробног поља ЗОНА С планирана је изградња стазе 5,0м. 
У овој зони планиран је комеморативни плато са објектом капеле и простора за 
уређење партерног зеленила са мобилијаром (клупе, скулптуре и сл.) око 520м2.
Комеморативни плато мора бити надкривен у делу испред капеле у форми 
претпростора капеле.

ЗОНА D – I I ФАЗА ПРОШИРЕЊА
Гробно поље се формира изградњом главних приступних стаза гробним местима. У 
централној зони гробног поља Д изградити плато-рунделу за комеморације, око 
250м2. Овај плато поред  основне намене – естетске, омогућава да се уколико не 
дође до реализације изградње планиране капеле, у фази 1. проширења омогући 
изградња капеле у оквиру овог простора.
У овој зони планирано је и уређење партерног зеленила са мобилијаром (клупе, 
скулптуре, чесма и сл.).
Плато може бити надкривен у делу где се постављају клупе.
У оквиру ове фазе проширења планирати озаријум.
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У свим зонама дозвољено је постављање клупа и сличних елемената мобилијара у 
складу са наменом простора.

1.1. САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ САДРЖАЈИ

1.1.1.Саобраћајна инфраструктура

Зона саобраћајног коридора државног пута II реда бр.106 са прикључком

Основни услови за изградњу јавне саобраћајне инфраструктуре су обавезна израда 
главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:

 Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
101/2005 и 123/2007), 

 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 41/2009), 

 Правилникa о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник 
РС”, бр.50/2011),

 Техничких прописа из области путног инжењеринга
 SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима 

У оквиру коридора државног пута II реда бр.106 потребно је обезбедити 
програмско-планске елементе за реализацију реконструкције коловозне 
конструкције пута:

 Ширина регулације коридора (постојећа) 25,0-30,0м - задржава се постојећа 
регулациона ширина коридора уз резервисање коридора за двострано 
проширење коловоза на пројектовану ширину од 7,10м, у складу са условима 
надлежног ЈП.

 Ширина саобраћајних трака 3,25м
 Ширина ивичних линија 0,30м.

У оквиру реализације прикључка на државни пут, основни елементи за саобраћајно 
пројектовање су следећи:

 Прикључак комплекса гробља на државни пут II реда бр.106 може се 
извршити на оквирној стационажи на км 18+992.28. Коначна стационажа 
предметног државног пута – на месту прикључења биће утрвђена Идејним 
пројектом и иста се може разликовати од стационаже утврђене овим планом 
за ±10,0м;

 Прикључак извести као двосмерни са разделним острвом;
 Геометрија прикључка биће прецизно дефинисана приликом израде 

саобраћајно техничких услова од стране надлежног ЈП (у фази израде 
Идејног и Главног пројекта);

 Коловозна конструкција са истом носивошћу као и државни пут;
 Постојеће и планиране инсталације у путном коридору могу се водити на 

удаљености минимално 3,0m од крајње тачке попречног профила - ножице 
насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање; 

 Укрштање инсталација са путем предвитети искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној 
заштитној цеви постављеној на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута, увећана за по 3,0м са сваке стране;
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 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже 
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50m

 Укрштаје планираних инсталација  удаљити од укрштаја постојећих 
инсталација на мин. 10,0м.

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,00-1,20m.

 У зони постављања предметних инсталација поред и испод предметног 
државног пута потребно је предвидети:

 Обавезно резервисање земљишта за проширење предметног пута;
 Усвојити предвиђене ширине, подужне и попречне падове коловоза;
 Трајну и квалитетну заштиту и стабилизацију предметног државног пута, 

према Закону о јавним путевима.
 Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у складу са чланом 37. 

Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС” бр.101/2005).
 За планирани прикључак и постављање инсталација које се воде кроз путно 

земљиште неопходно је обратити се ЈП „Путеви Србије” ради прибављања 
услова и сагласности за израду пројектне документације и постављање истих.

 Заштитни појас предметног државног пута II реда, у складу са чланом 
29.Закона о јавним путевима и условима надлежног јавног предузећа износи 
10,0m и представља површину уз границу путне парцеле на спољну страну, и 
служи за заштиту државног пута и саобраћаја на њему. Објекти предвиђени 
за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 10,0m поред државног 
пута II реда, рачунајући од спољне ивице путне парцеле.

Зона саобраћајних повшина у оквиру комплекса гробља

Правила грађења у оквиру зоне саобраћајних површина у оквиру комплекса 
гробља:

 Саобраћајницу унутар зоне која служи за приступ паркингу пројектовати са 
минималном ширином од 5,5м, са носивошћу за средњи саобраћај, и свим 
потребним елементима, тако да се задовоље услови за кретање специјалних 
возила (ватрогасна, комунална возила и сл.);

 Паркинг простор извести под углом од 90˚, са димензијама паркинг места 
5,0x2,5m, са носивошћу за лак саобраћај;

 На крају приступне саобраћајнице предвидети окретницу
 Предвидети простор за паркирање бициклова;
 Колско пешачке стазе у функцији приступа гробним пољима у процедуралном 

делу сахрањивања и уређења гробних поља, извести са минималном 
ширином од 3,5м од бехатон плоча, опеке, камених плоча и других природних 
материјала.

1.1.2.Водопривредна инфраструктура

Водоводна мрежа постојећа 
Проширење комплекса гробља ће се снабдевати  водом са постојеће мреже.
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Одвођење атмосферских и отпадних вода постојећа и планирана
Одвођење атмосферских  вода са комеморативног платоа и стаза вршиће се 
нагибима према зеленим површинама.
Отпадне воде из објеката (капела и санитарни чвор, радионица...) у комплексу 
гробља решиће се изградњом водонепропусне септичке јаме, с обзиром да су 
количине тих вода мале.

1.1.3.Електроенергетска инфраструктура

Изградња електромреже
Напајање капеле електричном енергијом извршиће подземним прикључним 
кабловским водом о,4 кВ типа PP 00-Y 4х16 (25) мм2 а у скаду са условима 
дефинисаним од стране Електродистрибуције из Сремске Митровице издатих за 
потребе израде техничке документације. 
Кабловски вод 0,4 кВ положити по техничким прописима, на дубину 1,0 м а пре 
његовог затрпавања извршити геодетско снимање и картирање.
Укрштање планираног кабловског вода 0,4 кВ са каналом Ремета извршити 
постављањем кабловског вода у заштитну челичну цев минимално 10,0м од 
каналског пропуста, а према сагласности ЈП „Путеви Србије“ Београд.

ТТ мрежа постојећа и планирана
Потреба објекта за повезивање на месну  ТТ мрежу Чалма решиће се изградњом 
подземног приводног ТТ кабла од постојеће резерве у улици Занатлијској до 
планираног ИТО на фасади будуће капеле, а према Техничким условима издатим од 
Предузећа „Телеком Србија“, Извршна јединица Сремска Митровица.
ТТ кабловски вод положити по техничким прописима, на дубину 1,0 м, паралелно 
са НН кабловским водом 0,4 кВ,  а пре њиховог затрпавања извршити геодетско 
снимање и картирање.
Укрштање планираног ТТ кабловског вода са каналом Ремета извршити 
постављањем кабловског вода у заштитну челичну цев минимално 10,0 м  од 
каналског пропуста, а према сагласности ЈП „Путеви Србије“ Београд.

1.1.4.Термоенергетска инфраструктура

Грејање 

Грејање просторија у којима је то неопходно, у зимском периоду, планирати 
локално.

Хлађење просторије за смештај покојника

Просторију за смештај покојника (расхладну просторију) хладити постављањем 
клима уређаја. 

1.1.6.  Зелене површине

Простор за уређено зеленило су делови гробних поља, дрвореди дуж главних стаза, 
комеморативни плато, паркинг и улаз. Простор заштитног зеленог појаса формирати 
као високу декоративно-заштитну зону између комплекса и околног 
пољопривредног земљишта. Зеленило чини мин. 20% од укупне површине гробља. 
Однос лишћара и четинара је 40:60%. Користити аутохтоне врсте.
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2.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Главна стаза која се рачва према комеморативном платоу и паркингу је минималне 
ширине 5,5м.
Стаза која се наставља на приступну саобраћајницу и стаза која се рачва према 
северу и југу (приступ гробном пољу D1 и D2 је минималне ширине 3,5м.
Комеморатвивни плато – рундела  према колумбаријуму има максимални пречник 
18,0м.
Попречним и подужним падовима површинске воде са главне стазе водити у зелене 
површине.

Стазе између гробних поља, ширине 1.0м урадити у крутој коловозној 
конструкцији.
Стазе између гробних места оставити као зелене површине које се косе мин. 
ширине 0,60м  (за ширину косилице) или бетонирана стаза.

2.1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА 

Основна планирана намена простора у обухвату плана је комунална делатност, 
односно сахрањивање и компатибилне функције као што су услуге: продаја цвећа и 
свећа, услуге одржавања гробља.

Објекти који се могу градити у комплексу гробља су :

· Капела са простором за услуге специјалне намене 

Минимални габарит капеле је 10.0 х 11.0м .
У капели планирати :

· 2 места за покојнике 
· 1 расхладну просторију за смештај покојника,
· простор за свештеника, 
· простор за даће,
· простор за гробара и алат,
· санитарни чвор.

Улаз у капелу са западне стране - предње стране. 
Предвидети надкривени предпростор за формирање поворке испред капеле. 
Улаз у санитарни чвор и просторије за гробара и алат је  са задње  стране. 

Кота пода приземља је у нивоу терена. 
Капелу изградити у традиционалном стилу применом класничних материјала.
Спратност објекта је П. 

На комеморативном платоу поставити клупе, формирати уређено зеленило у циљу 
формирања сенке над комеморативном платоом.
Код формирања гробних поља предвидети : гробна поља  за сахрањивање 
укопавањем, гробнице и гробна поља специјалне намене и озаријум - костурнице 
(дислоцирање гробова и гробних обележја након одређеног броја година).  
Основна  функција  ових  површина  је сахрањивање у заједничким гробницама и 
то приликом дислоцирања-ексхумације након одређеног броја година  и  
сахрањивање  посмртних  остатака  на  једном  заедничком месту и то из оних 
гробова који се не одржавају.
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Костурнице су величине 6 х 6 m, укопане око 2 m  у земљу. Примају око 500 
пренетих посмртних остатака.

У рубном делу гробља, слободне површине, у простору заштитног зеленог појаса 
могуће је изградити објекте за смештај алата или приручну радионицу за изградњу 
опсега, стаза.
Формирати плато за постављање контејнера за одлагање смећа у зони заштитног 
зеленила.

Гробна поља формирати изградњом планираних пешачких сатаза као наставак 
постојећих стаза. Облик новоформиране парцеле и начин сахрањивања по 
традиционалним верским обичајима условљава распоред гробних поља и гробних 
места, као и положај капеле.
Гробна поља су правоугаоног облика и формирају их пешачке стазе.

Гробно место је минимално 2.20х1.0м. 
Дубина гробног места је мин. 1.60м.
Висина опсега мин. 0.10м
Висина спомен обележја мах. 1.60м.

Главна улазна стаза до капеле и комеморативног платоа је планирана, ширине 
5,5м и омогућава колско пешачки приступ. 

Размак између гробних места, односно гробница мин. 0.60м.

Гробна места могу бити појединачна, породична, породичне гробнице и 
заједничке гробнице.

· Место за одлагање отпада ( углавном органски отпад од уређења зелених 
површина и уклањања цвећа и венаца ) формирати у склопу зелених 
површина у близини економског улаза у гробље. Ложу за постављање 
контејнера оградити високом живом оградом.

· Објекат за продају цвећа и свећа може се градити као посебан објекат у 
улазном делу гробља максималне површине 4м2. Објекат може имати и 
надстрешницу која није у оквиру површине габарита за ритуалне обреде.  

2.1.2. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ГРАДИТИ У ОБУХВАТУ 
ПЛАНА

У обухвату Плана не могу се градити објекти који нису намењени основној намени 
комплекса гробља – сахрањивању и услугама које се пружају за потребе 
сахрањивања (комеморације, даћа, продаја цвећа и свећа, чување алата за 
одржавање гробља и сл.).

Забрањено је градити објекте на гробљу који својим изгледом и величином 
нарушавају визуелни и естетски изглед и пијетет комплекса.

2.1.3. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Правила парцелације за грађевинске парцеле јединственог комплекса насељског 
гробља условљена су пре свега постојећим стањем.
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Препарцелацијом више постојећих парцела може се формирати више парцела :
§ парцела за дефинисање постојеће трасе пута Чалма – Дивош,
§ парцела за дефинисање некатегорисаног пута у јаној намени у 

источном делу обухвата плана,
§ парцела која дефинише постојеће старо гробље,
§ парцела реализације јединственог комплекса гробља која обједињава 

све преостале парцеле.

Величина парцеле зависи од планираног концепта уређења комплекса гробља.  

3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Грађевинске линије унутар комплекса гробља 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 комплексу гробља ће зависити од трaдиције сахрањивања на 
овим просторима (оријентација капeле, комеморатиног платоа, положаја гробних 
поља, употреба симбола и сл.), а биће регулисано кроз спровођење (идејног 
решења и организације простора).

Простор у обухвату Плана налази се на надморској висини  од 100мНВ до 110мНВ 
са генералним падом од североистока (од атара) ка југозападу (ка путу и потоку). 
Планом нивелеације терен се задржава у постојећем стању (или) са евентуалним 
земљаним радовима.
Планирано гробље, па самим тим и планирано проширење, с обзиром на своју 
локацију, остварује везу са насељем преко постојеће саобраћајнице – пута Чалма -
Дивош.  
Унутар комплекса планирају се интерне саобраћајнице – колско пешачке 
саобраћајнице које чине мрежу која формира гробна поља.
Ван комплекса гробља (а у обухвату плана) налази се приступна колско-пешачка 
саобраћајница са паркингом. Улаз у гробље налази се са западне стране и до 
капеле води стаза и комеморативни плато. Постојеће стазе формирале су гробна 
поља. Планирано проширење гробља биће организовано наставком постојећег 
архитектонско-геометријског система са уређеним ниским и високим зеленилом.

3.1. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ

Регулационим линијама је разграничен простор у обухвату плана на површине у 
оквиру земљишта у јавној намени и  површине  у  оквиру  осталог   земљишта 
(пољопривредног). 

Регулационе линије су спољне линије границе обухвата плана, односно 
јединственог комплекса гробља.

Простор између регулационе линије и грађевинске линије се уређује као зелене 
површине.
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3.2. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 

ГРАНИЦЕ СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

Минимална удаљеност објеката (гробног поља) од границе суседне парцеле (њиве) 
износи 5.0 м. 

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. 

Грађевинска линија у односу на регулациону линију одмакнута је мин. 5.0 м. 
Положај гробног поља као објекта дефинисан је односом грађевинске и 
регулационе линије
Грађевинска линија за изградњу планиране капела дефинисан је концептуалним –
партерним  уређењем гробног поља С.

4. ИЗГРАЂЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

Изграђеност планираног комплекса гробља се дефинише односом заузетости 
простора гробним пољима, планираним објектима (капелом и планираним 
комуникацијама) и минималном заузетошћу простора за зелене површине. 
Планирани простор треба максимално искористити за сахрањивање како би се 
обезбедио што дужи период коришћења простора.

5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

Највећа дозвољена спратност

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:

· објекат капеле је максималне спратности П+0, сем у делу објекта који треба 
да нагласи сакралност објекта, где се дозвољава већа висина детаља у 
складу са архитектонским решењем,

· складишни простори П+0, 
· помоћни објекти П+0.

Код радних објеката у складу са технолошки поступком одређује се највећа 
дозвољена висина објеката.

Висина објеката

За објекат капеле за део објекта који треба да нагласи сакралност објекта, 
дозвољава се већа висина детаља у складу са архитектонским решењем.

Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као 
што су симболи сакралности (крст). Њихова висина не сме бити већа од 18m. 
Изградња оваквих објеката је у оквиру грађевинских линија. Овакви посебни 
објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не 
ометају значајно сагледивост објеката. 



Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 10.02.2012.

72

Висина спомен обележја је максимално 1,60см осим у случају постављања посебног 
спомен обележја (озаријума и сл.) као уметничког дела ( скулптуре или сл.) и 
спомен обележја типа ''обелиск''.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели који су у функцији основне 
намене.
Основни објекат на парцели је капела са комеморативним платоом. Остали објекти 
и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није 
непосредно уз капелу и главне комуникационе правце. Остали помоћни објекти се 
граде у складу са основном функцијом гробља – сахрањивање. 
Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на
којој је саграђен главни објекат јавне намене (оставе, септичке јаме, бунари, 
цистерне за воду и сл.) организују се у простору који није непосредно окренут 
потенцијалним корисницима.

Ограђивање грађевинске парцеле - гробља
Ограду гробља формирати као густу бордуру лишћара и четинара, на регулационој 
линији осим на источној и јужној граници према некатегорисаним путевима, 
односно мин. 4,0м од регулационе линије на иточној и јужној страни комплекса 
гробља.

Ограда гробља у западном делу према државном путу мора бити са спољне стране 
планираног паркинга, тако да омогући формирање планиране пешачке и 
бициклистичке стазе. Главни улаз у комплекс гробља нагласити капијом у зони 
планираног прикључка на државни пут, на западној граници парцеле 1566.

Заштита суседних објеката:
Уз бочне границе парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати 
функцију изолације самог комплекса од околних парцела.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 
20%. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама основне намене.
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у оквиру 
парцеле.

Архитектонско односно естетско обликовање појединих елемената објекта:
Објектат капеле може бити грађен од сваког чврстог материјала који је тренутно у 
употреби, на традиционалан или савремен начин.
Обавезна је израда косог крова, а кров може бити једноводни, двоводни или 
сложен. 
Кровна конструкција може бити дрвена, челична или армиранобетонска, а кровни 
покривач у складу са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане, 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 
основне сакрале намене.
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7. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

Паркирање се планира на парцели планираног комплекса гробља.
Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса гробља.
На паркинг површинама је обавезна садња континуалних дрвореда у циљу 
стварања сенке на начин да се уклопи у хортикултурно решење гробља.
Мрежа унутрашњих колскопешачких саобраћајница-стаза обезбеђује приступ 
сваком гробном пољу.

8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИКИ ПРОЈЕКАТ

Постојећа и планирана основна намена простора у обухвату плана је комунална 
делатност, односно сахрањивање и компатибилне функције као што су услуге: 
продаја цвећа и свећа, услуге одржавања гробља и сл. имају довољно елемената у 
плану организације простора са прописаним правилима уређења и грађења те није 
неопходно да се ради урбанистички пројекат.

Планом је већ дата детаљна архитектонско-урбанистичка разрада која  произилази  
из  основне намене простора као и координирана изградња више објеката, односно 
фазна изградња гробних поља и планираног објекта капеле, али и уређење 
интерне саобраћајне мреже на једној парцели. 

Јединствени комплекс гробља градиће се на једној парцели.

Обавезна је израда :

1. Пројекта препарцелације којим се формира парцела локалног пута  и 
старог гробља (исправка у складу са коришћењем простора и парцеле 
старог гробља);

2. Проjeкат препарцелације за формирање коридора некатегорисаног пута у 
јавној намени;

3. Пројекта препарцелације којим се формира јединствени комплекс 
проширења гробља у Чалми.

Обавезна је Процена утицаја на животну средину због 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). 

Нема посебних захтева ни препорука у погледу обавезе расписивања јавних 
архитектонских или урбанистичких конкурса.

Обавезна је информација о локацији.
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9. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

Смернице за спровођење плана  

Овај План детаљне регулације насељског гробља у Чалми представља правни и 
урбанистички основ за израду пројеката 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, односно препоручује се укрупњавање 
постојећих катастарских парцела. 
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4.

На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка, 
64/2010 – УС и 24/2011 ), члана 9, став 5 Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 
и 88/2010  ) и члана 35. тачка 6. Статута Града 
Сремска Митровица   („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 1/2008 ), Скупштина 
града Сремска Митровица, по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове на седници 
одржаноj 10.02.2012. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ НАСЕЉСКОГ 

ГРОБЉА У НОЋАЈУ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради 
Плана детаљне регулације новог насељског 
гробља у Ноћају, Град Сремска Митровица (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.

Циљ доношења плана је стварање 
планског основа за реализацију планских 
поставки Просрорног плана општине Сремска 
Митровица до 2028. („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, бр. 9/2009.), односно 
решавање комуналног проблема – сахрањивања 
насеља Ноћај.
Доношењем урбанистичког плана за 
формирање комплекса новог насељског гробља 
створили би се услови за претварање 
пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште на ком би се градили објекти који 
чине комплекс гробља, изградњу гробљанске 
капеле, али и неопходна инфраструктура.

Подела простора на блокове определила би 
простор обухвата на урбанистичке зоне за 
комуналне делатности и трасе
инфраструктурног коридора. Урбанистичке 
зоне за комуналне делатности биће тако 
дефинисане да је реализација планских 

поставки могућа кроз две фазе. Релаизација 
урбанистичке зоне трасе инфраструктурног 
коридора дефинисала би простор за изградњу 
планиране приступне саобраћајнице, пешачке и 
бициклистичке стазе, полагање неопходне 
инфраструктуре и формирање дрвореда.

Члан 3.

Граница обухвата Плана детаљне регулације 
полази од:

Тачке 1. која се налази на северозападној тачки 
парцеле бр. 5113/1 и из ње полази на исток 
северном страном те парцеле (пута) и северном 
страном парцеле бр. 2291 до тачке 2. Из тачке 2, 
из северне тачке парцеле бр. 2291 и њеном 
североисточном страном, севроисточном 
страном парцеле 5113/2 ( улив канала )и 
долазиу тачку 3. Из тачке 3. граница иде 
јигоисточном страном канала 5113/2 до тачке 4. 
па наставља страном канала до тачке 5. у 
југоисточној тачки парцеле 2292 и 
некатегорисаног пута 5119, сече пут под углом 
тако да граница долази у северозападну тачку 
парцеле бр.2603/1 и тачку 7. Из тачке 7. граница 
скреће на југ пратећи источну страну парцеле 
бр.2602 до тачке 8 у југоисточној тачки те 
парцеле на путу бр. 5131 сече пут и канал 4982 
под углом тако да долази у североисточну тачку 
парцеле бр. 2601 и тачку 9. Из тачке 9. граница 
иде на југ источном страном парцеле бр. 2601 
до тачке 10. Из тачке 10. граница скреће на 
запад њеном јужном страном и јужном страном 
парцеле канала 4982 и пута 5113/1 и тачке 11. 
Из тачке 11. граница иде на север западном 
страном пута до тачке 1. затварајући 
прелиминарну границу обухвата плана.

Члан 4.

План детаљне регулације сдрже текстуални и 
графички део.

Текстуални део Плана детаљне регулације
приређује се тако да садржи Полазне основе 
плана и Плански део.
Полазне основе садрже:
1) текстуални део, односно извод из
текстуалног дела усвојеног Концепта плана у 
виду закључака;
Плански део садржи Правила уређења и 
Правила грађења.
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Правила уређења у Плану детаљне регулације 
осим елемената одређених чланом 30. Закона, 
садрже и:
1) концепцију уређења и типологију 
карактеристичних грађевинских зона и 
карактеристичних целина одређених планом; 
2) локације за које се обавезно ради
урбанистички пројекат;
3) правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела;
4) попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте;
5) мере енергетске ефикасности изградње;
6) локације за које је обавеза расписивања
јавних архитектонских или урбанистичких 
конкурса;
7) остале елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.
Правила грађења дефинисана чланом 31. Закона 
у плану детаљне регулације израђују се за 
делове односно зоне у обухвату плана, а 
дефинишу се за појединачне грађевинске 
парцеле у мери довољној да буду основ за 
издавање локацијске дозволе на укупном 
грађевинском земљишту обухваћеном планом, 
осим за:

1) грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза израде 
урбанистичког пројекта;

2) локације за које је планом одређена обавеза 
расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса. 

Правилима грађења по правилу се дефинишу 
или дозвољени индекс изграђености или 
дозвољени индекс заузетости, а висинска 
регулација односно дозвољена висина објеката 
се одређује висинским котама. 
Правила грађења у Плану детаљне регулације 
осим елемената одређених чланом 31. Закона, 
могу да садрже и друге услове архитектонског 
обликовања, материјализације, завршне обраде, 
колорита и друго.

Правила уређења, чл.30. Закона зависно од 
врсте планског документа, садрже нарочито: 
1) концепцију уређења карактеристичних 
грађевинских зона или карактеристичних 
целина одређених планом према морфолошким, 
планским, историјско  амбијенталним, 
обликовним и другим карактеристикама;
2) урбанистичке и друге услове за уређење и 
изградњу површина и објеката јавне намене и 

мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као 
и услове за њихово прикључење;
3) степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта по целинама или 
зонама из планског документа, који је потребан 
за издавање локацијске и грађевинске дозволе;
4) опште и посебне услове и мере заштите 
природног и културног наслеђа, животне 
средине и живота и здравља људи;
5) посебне услове којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом, у складу са стандардима 
приступачности;
6) попис објеката за које се пре обнове или 
реконструкције морају израдити 
конзерваторски или други услови за 
предузимање мера техничке заштите и других 
радова, у складу са посебним законом;
7) мере енергетске ефикасности изградње;
8) друге елементе значајне за спровођење 
планског документа.

Правила грађења, чл.31. Закона садрже 
нарочито: 
1) врсту и намену објеката који се могу градити 
у појединачним зонама под условима 
утврђеним планским документом, односно 
врсту и намену објеката чија је изградња 
забрањена у тим зонама;
2) услове за парцелацију, препарцелацију и 
формирање грађевинске парцеле, као и 
минималну и максималну површину 
грађевинске парцеле;
3) положај објеката у односу на регулацију и у 
односу на границе грађевинске парцеле;
4) највећи дозвољени индекс заузетости или 
изграђености грађевинске парцеле;
5) највећу дозвољену висину или спратност 
објеката;
6) услове за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели;
7) услове и начин обезбеђивања приступа 
парцели и простора за паркирање возила.

Графички део Плана детаљне регулације
израђује се као карте у којима се представљају 
постојеће стање и планска решења 
одговарајућим цртежима и графичким 
симболима.

Постојеће стање у плану детаљне регулације
дела насеља исказује се кроз карте које 
приказују:
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1) поделу обухвата плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама) на зоне 
или целине према морфолошким, планским, 
историјскоамбијенталним, обликовним и
другим карактеристикама;

2) постојећу функционалну организацију у 
обухвату плана, са претежном наменом 
простора (по правилу, по постојећим 
катастарским парцелама): за јавне потребе, 
становање, пословање, индустрију и остале 
намене.

Планска решења  Плана детаљне регулације 
дела насеља исказују се кроз једну или више 
карата које приказују:

1) границе плана (по правилу, по постојећим 
катастарским парцелама);

2) планиране намене површина у границама
плана (по правилу, по постојећим катастарским
парцелама), са локацијама објеката за јавну
употребу и објеката од општег интереса;

3) поделу на зоне или целине према
морфолошким, планским, историјско
амбијенталним, обликовним и другим
карактеристикама и површине и капацитете (по 
правилу, по постојећим катастарским 
парцелама) за јавне функције, јавне површине и 
јавно зеленило;

4) саобраћајнице са детаљним нивелационим
котама улица и јавних површина (нивелациони 
план), са потребним карактеристичним 
профилима и са аналитичкогеодетским 
елементима за нове саобраћајнице и планиране
јавне површине;

5) регулационе линије улица и јавних површина 
и уличне грађевинске линије објеката, изузетно 
и дворишне грађевинске линије када ситуација 
на терену то захтева;

6) мреже и објекте инфраструктуре и јавног
зеленила са нивелационим и регулационим 
решењима; 

7) локације и зоне за које је обавезно расписати 
јавни урбанистички или архитектонски конкурс.

Члан 5.

Рок за израду нацрта  Плана детаљне 
регулације износи 90 дана од дана доношења 
ове Одлуке.

Члан 6.

За носиоца израде Плана детаљне 
регулације одређује се ЈП „Дирекција за 
изградњу Града Сремска Митровица“.

Члан 7.

Средства за израду  Плана детаљне 
регулације обезбедиће се  у буџету Града 
Сремска Митровица.

Члан 8.

Предлог  Плана детаљне регулације, пре 
подношења органу надлежном за његово 
доношење, подлеже стручној контроли и излаже 
се на јавни увид.

Излагање предлога Плана детаљне 
регулације на јавни увид оглашава се у дневном 
и локалном листу, при чему се оглашавају 
подаци о времену и месту излагања предлога 
Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица могу 
доставити примедбе на предлог  Плана детаљне 
регулације, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Решење да се 
за План детаљне регулације новог насељског 
гробља у Ноћају, Град Сремска Митровица, не 
израђује стратешка процена утицаја на 
животну, број: 501238/2011VI донето од 
стране Градске управе за урбанизам и стамбено 
комуналне послове Града Сремска Митровица.

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 35012/2012 I
Дана: 10.02.2012.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.
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5.

На основу члана 4. став 1.члана 9., и 
члана 13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“бр.88/2011) члана 54. и 
члана 66. Закона о добробити животиња 
(„Службени гласник РС“ бр.41/2009), члана 46. 
Закона о ветеринарству („Службени гласник 
РС“ бр.91/2005 и бр.30/2010) члана 20. став 1. 
тачка 26. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007), члана 
16.став1. тачка 28. и члана 35. став 1.тачка 7.
Статута града Сремска Митровица („Службени 
лист града Сремска Митровица" број 1/2008), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној 10.02.2012.године донела је

ОДЛУКУ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ 
ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ 

ЖИВОТИЊА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се држање 

домаћих животиња и кућних љубимаца у 
некомерцијалне сврхе, место и начин извођења 
кућних љубимаца, а нарочито паса и мачака на 
јавне површине, организовање зоохигијенске 
службе и обезбеђивање прихватилишта за 
напуштене животиње на територији Града 
Сремска Митровица .

Члан 2.

Домаћим животињама у смислу ове 
одлуке сматрају се животиње које је човек 
одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне 
бриге човека, и то:

1) кунићи,
2) голубови,
3) живина,
4) нојеви,
5) копитари и папкари.

Члан 3.

Кућни љубимци у смислу ове одлуке су 
животиње које се држе ради дружења, и то пси 
и мачке. 

Држање егзотичних и дивљих 
животиња као кућних љубимаца може се 
обаваљати у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња.

Члан 4.

Држање домаћих животиња и кућних 
љубимаца зависи од врсте стамбеног објекта и 
подручја територије града Сремска Митровица 
у коме се стамбени објекат налази.

Врсте стамбених објеката, у смислу ове 
одлуке су:

1) oбјекти вишепородичног становање( 
у даљем тексту: стамбена зграда);

2) објекти породичног становања на 
подручју  града Сремска Митровица, градског 
насеља Мачванска Митровица и приградског 
насеља Лаћарак;

3) објекти породичног становања на 
подручју осталих насељених места на 
територији града Сремска Митровица. 

Члан 5.

Двориште у смислу одредаба ове одлуке 
је преостали део грађевинске парцеле ограђен 
или неограђен, који припада стамбеној згради, 
односно породичном стамбеном објекту.

Двориште из става 1. овог члана које се 
налази уз површину јавне намене и површину у 
јавном коришћењу, а у коме се држe домаће
животиње и кућни љубимци (у даљем тексту: 
животиње), мора бити ограђено.

Члан 6.

Држалац домаћих животиња односно 
кућних љубимаца у смислу ове одлуке је свако 
физичко лице које је као власник односно 
држалац (у даљем тексту: држалац животиње) 
одговорно за живот, заштиту здравља и 
добробит животиње.

Члан 7.

Држалац животињa обавезан је да држи 
животињу на начин којим не угрожава њену 
добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, 
неопходну негу, правилну исхрану, 
одговарајуће хигијенскосанитарне услове 
простора у ком борави и здравствену заштиту у 
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складу са законом којим се уређује добробит 
животиња.

II. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

1. КУНИЋИ

Члан 8.

У дворишту у објектима из члана 4. став 
2. тачка 2. и 3. ове одлуке у у посебно 
изграђеном објекту, ограђеном простору или 
кавезу, могу  да се држе  кунићи, под условом 
да се њиховим држањем не загађује околина и 
не узнемиравају трећа лица.

У посебно изгађеном објекту, ограђеном 
простору или кавезу из става 1.овог члана,  могу 
да се држе највише два кунића на једном 
квадратном метру.

Кунићи се могу држати у заједничком 
дворишту породичног стамбеног објекта и 
дворишту са већим бројем породичних кућа по 
претходно прибављеној сагласности свих 
сувласника породичне куће, односно власника 
породичних кућа.

Члан 9.

Објекат за држање кунића, мора бити 
удаљен најмање 10 m од најближег стамбеног 
или пословног објекта на истој парцели и 15
метара од најближег стамбеног или пословног 
објакта на суседној парцели.

2. ЖИВИНА

Члан 10.

У дворишту у објектима из члана 4. 
став 2. тачка 2. и 3. ове одлуке у у посебно 
изграђеном објекту, ограђеном простору или 
кавезу, може  да се држи  живина, под условом 
да се њиховим држањем не загађује околина и 
не узнемиравају трећа лица.

На подручју града Сремска Митровица 
које се налази унутар границе која иде улицом: 
Стари шор, Арсенија Чарнојевића, Кузминска, 
Водна, Променада и Рибарске обале, забрањено 
је држање живине.

У посебно изграђеном објекту, 
ограђеном простору или кавезу из става 1. овог 
члана, може да се држи највише три комада 
живине на једном квадратном метру.

Живина се може држати у 
заједничком дворишту објекта породичног 
становања и дворишту са већим бројем објеката 
породичног становања по претходно 
прибављеној сагласности свих сувласника 
објекта породичног становања, односно 
власника објеката породичног становања.

Члан 11.

Посебно изграђени објекат, ограђен 
простор или кавез  мора да буде удаљен 
најмање 5 метара од најближег стамбеног или 
пословног објекта на истој парцели и 10 метара 
од најближег стамбеног или пословног објекта 
на суседној парцели.

3.ГОЛУБОВИ

Члан 12.

Голубовима се, у смислу ове одлуке, 
сматрају голубови писмоноше, голубови 
високолетачи и украсни голубови.

Члан 13.

Голубови се могу држати на крову или 
тавану у стамбеној згради, у посебно ограђеном 
простору, уз претходно прибављену сагласност 
свих власника станова и посебних делова 
стамбене зграде.

Голубови се могу држати на тавану или 
тераси у објекту породичног становања, у 
посебно ограђеном простору.

Голубови се могу држати и у дворишту 
објекта породичног становања, у посебно 
ограђеном простору, под условом да је удаљен 
најмање десет метара од најближег стамбеног 
или пословног објеката на суседној парцели.

У дворишту стамбене зграде, 
заједничком дворишту објекта породичног 
становања, у дворишту са већим бројем 
објеката породичног становања, голубови се 
могу држати у посебно ограђеном простору, под 
условом да је удаљен најмање 10 метара од 
најближег стамбеног или пословног објеката на 
суседној парцели, и по претходно прибављеној 
сагласности свих власника станова и посебних 
делова стамбене зграде, сувласника објекта 
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породичног становања односно сагласности 
свих власника објеката породичног становања.

Члан 14.

У објектима из предходног члана,  
голубови се могу држати  под условом да се не 
узнемиравају трећа лица и да се не загађује 
околина.

4. НОЈЕВИ

Члан 15.

У дворишту у објектима становања из 
члана 4. став 2. тачка 2. и 3. ове одлуке, могу да 
се држе нојеви у посебно изграђеним објектима, 
под условом да се њиховим држањем не 
загађује околина и не узнемиравају трећа лица.

На подручју града Сремска Митровица 
које се налази унутар границе која иде улицом: 
Стари шор, Арсенија Чарнојевића, Кузминска, 
Водна, Променада и Рибарске обале, забрањено 
је држање нојева.

На подручју града Сремска Митровица 
које се налази изван границе подручја из 
предходног става и у градском насељу 
Мачванска Митровица, у посебно изграђеном 
објекту или испод настрешнице, може да се 
држи до шест нојева, и то на првих десет 
квадрата један ној, а на сваких следећих седам 
квадратних метара још један ној.

Изузетно, у летњим месецима, нојеви 
могу да се држе испод надстрешнице, под 
условом да се њиховим држањем не загађује 
околина и не узнемиравају трећа лица.

Члан 16.

Посебно изграђен објекат или 
надстрешница из члана 15. ове одлуке, морају 
да буду удаљени од најближег стамбеног или 
пословног објекта на истој парцели најмање 15 
метара, а од најближег стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели најмање 20 метара.

Члан 17.

Нојеви се могу држати у заједничком 
дворишту породичног стамбеног објекта и 
дворишту са већим бројем породичних 
стамбених објеката по претходно прибављеној 

сагласности свих сувласника породичног 
стамбеног објекта, односно власника 
породичних стамбених објеката.

5. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ

Члан 18.

Копитари у смислу ове одлуке су: коњи, 
магарци, мазге и муле, а папкари: говеда, овце, 
козе и свиње.

У двориштима објеката из члана 4. став 
2. тач. 2. и 3. ове одлуке, копитари и папкари 
могу да се држе у посебно изграђеним 
објектима, под условом да се њиховим 
држањем не загађује околина и не узнемиравају 
трећа лица.

Изузетно, у летњим месецима копитари 
и папкари могу да се држе и испод 
надстрешнице, под условом да се обезбеди 
одвођење нечистоће и воде у јаму за осоку.

Јама за осоку мора да буде од бетона 
или другог водонепропусног материјала, са 
поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта.

Јама за осоку  мора да буде удаљена од 
чесме, бунара или другог извора 
водоснабдевања најмање 20 метара, а од 
најближег стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели, најмање 15 метара.

Јама за осоку  мора редовно да се чисте.
Јама за осоку не може да се прикључи 

на јавну канализацију.

Члан 19.

Посебно изграђен објекат из члана 18. 
став 2. ове одлуке, мора да буде удаљен од 
најближег стамбеног или пословног објекта на 
истој парцели најмање 10 метара, а од 
најближег стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели, најмање 15 метара.

Надстрешница из члана 18. став 3. ове 
одлуке, мора да буде удаљена од најближег 
стамбеног или пословног објекта на истој 
парцели најмање 15 метара, а од најближег 
стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели, најмање 20 метара.

Члан 20.

Власник или корисник објекта 
породичног становања из члана 4. став 2. тач. 2. 
и 3. ове одлуке, мора да изгради ђубриште за 
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чврст стајњак од бетона или другог 
водонепропусног материјала.

Дно ђубришта за стајњак мора да буде 
изграђено у нагибу ка сабирном каналу  кинети 
за сакупљање оцеђене воде из стајњака, а 
сабирни канал мора да се улива у јаму за осоку.

Ђубриште мора редовно да се чисти. 

Члан 21.

У посебно изграђеном објекту се може 
држати одређен број копитара и папкара у 
зависности од површине објекта и то:

 говеда, коњи, магарци, мазге и муле 
по једна животиња на првих 15 м2, а на сваких 
следећих 10 м2 још по једна животиња;

 овце, козе и свиње  по једна животиња 
на свака 4 m2.

Члан 22.

Забрањено је држање папкара и 
копитара у објектима породичног становања из 
члана 4. става 2. тачка 2. ове одлуке, на 
подручју:

- града Сремска Митровица које се 
налази унутар границе која иде улицом:
Променада, улицом Музејском, улицом 
Занатлијском, улицом Рибарске обале, 
Булеваром Константина Великог до улице 
Антона Смаженка и улице Милоша Обилића, 
улицом Милоша Обилића, улицом Душана 
Поповића, улицом Тараса Шевченка до 
укрштања са улицом Петра Прерадовића, делом 
улице Петра Прерадовића до укрштања са 
Булеваром Александра Карађорђевића, 
Булеваром Александра Карађорђевића до 
укрштања са улицом Паланка, улицом Паланка 
до улице Марка Аурелија и саобраћајнице до 
теретног Моста, улицом Стевана Сремца, 
састављајући круг са улицом Променада

 у насељу Северно од Планинске 
унутар границе која иде следећим улицама: 
улицом Посавског одреда до укрштања са 
улицом Стевана Мокрањца, улицом 
Фрушкогорског одреда до укрштања са улицом 
Кувеждинска, улицом Кувеждинска до улице 
Планинска, улицом Планинска до укрштања са 
улицом Посавских одреда;

 у насељу КПД унутар границе која 
иде следећим улицама: улицом Милеве Марић, 
улицом Змај Огњеног Вука, улицом 
Шишатовачка до  улице Фрушкогорска,  улица 
Фрушкогорска  и улица др Милана Костића ;

 у градском насељу Мачванска 
Митровица у улици Мачвански кеј. Поред 
подручја из става 1. овог члана  забрањено је 
држати папкаре и копитаре и у другим 
деловима града и градског насеља на најближој 
удаљености од 100 метара од здравствених и 
образовних објеката, као и у стамбеним 
насељима високоградње.

Члан 23.

У двориштима породичних стамбених 
објеката из члана 4. став 2. тачка 2. ове одлуке, 
у  објектима за држање домаћих животиња, 
могу да се држе, под условима и на начин 
прописан овом одлуком: папкари до три грла, а 
њихов подмладак до четири месеца старости,  и 
то:

 у граду Сремска Митровица у подручју које 
се налази изван граница подручја из члана 
22.став 1. алинеја 1. и 2 и 3.ове одлуке и

 у градског насељу Мачванска Митровица 
осим улице Мачвански кеј.

У објектима породичног становања из
става 1. овог члана забрањено је држање 
копитара.

Члан 24.

Ако објекте породичног становања из 
члана 4. став 2. тач. 2. и 3. ове одлуке, користи 
више власника или корисника, папкари и 
копитари  могу да се држе под условима и на 
начин прописан овом одлуком, само ако се са 
тим сагласе сви власници, односно корисници.

IV. ДРЖАЊЕ  ПЧЕЛА

Члан 25.

Пчелињак се поставља тако да  не смета 
у коришћењу стамбених, пословних, 
економских и помоћних објеката, јавних путева 
и парцела на којима се обавља одређена 
делатност или узгајају пољопривредне културе, 
а по могућности испред пчелињака подигне 
заштитни зид у висини од 2 метра (заштитно 
зеленило,ограда или друга препрека) .

Члан 26.

Пчелињак до 10 кошница може се 
поставити у дворишту породичне стамбене 
зграде, башти, врту, или воћњаку у насељеном 
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месту, под условом да буде удаљен најмање 10 
метара од регулационе линије и суседне 
парцеле и најмање 40 метара од суседног 
стамбеног односно пословног објекта.

Пчелињак преко 10 кошница може се 
постављати у дворишту породичне стамбене 
зграде, башти, врту, или воћњаку у насељеном 
месту, под условом да  буде удаљен најмање 50 
метара од регулационе линије и суседних 
парцела.

Члан 27.

Пчелињак се може поставити и ван 
насељеног места ако се обезбеди најмања 
удаљеност  од 10 метара од регулационе линије 
пута или суседних пољопривредних парцела  
односно од  објеката за одмор и рекреацију, као 
и других објеката изграђених ван насељеног 
места.

Члан 28.

Изузетно од одредаба члана 26. и 27.ове 
одлуке, пчелињак се може поставити и на мањој 
удаљености, ако се са тим сагласе сувласници 
односно корисници суседних парцела.

Члан 29.

Пчелињаци морају имати видно 
истакнуто име и презиме и пуну адресу држаоца 
пчела, а кошнице морају бити обележене 
редним бројем.

IV. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ

Члан 30.

У стамбеној згради, у стану, могу да се 
држе украсне и егзотичне птице у броју и на 
начин којим се трећа лица не ометају у мирном 
коришћењу станова.

У породичном стамбеном објекту из 
члана 4. став 2. тач. 2. и 3. ове одлуке, у 
посебним објектима или у кавезима у 
дворишту, могу да се држе украсне и егзотичне 
птице под условом да се не узнемиравају трећа 
лица и да се не загађује околина.

V. ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

1. ПСИ И МАЧКЕ

Члан 31.

Пси и мачке се могу држати у стану у 
објекту вишепородичног становања и у објекту 
породичног становања на начин којим се 
обезбеђује  њихова добробит, под условом да се 
не угрожавају и узнемиравају људи и околина.  

Члан 32.

У објектима вишепородичног становања 
у једном стану могу да се држе највише један 
пас и једна мачка, а њихов подмладак најдуже 
до четири месеца старости, на начин којим се 
обезбеђује  њихова добробит.

У заједничком стану у објектима из ства 
1. овог члана, пси и мачке могу да се држе само 
ако постоји сагласност свих сустанара.

Члан 33.

Забрањено је држање паса и мачака и 
остављање истих без надзора држаоца на 
балкону, тераси и лођи која припада стану.

Члан 34.

Изузетно, пси и мачке се могу држати  и 
у заједничким просторијама у стамбеној згради 
и то највише један пас и једна мачка, по 
предходно прибављеној сагласности свих 
власника станова и посебних делова зграде.

Дозвољено је увођење пса и мачке у 
лифт стамбене зграде уколико је празан. 
Приликом коришћења лифта, степеништа и 
ходника стамбене зграде, пас мора бити на 
повоцу под непосредном контролом држаоца.

Члан 35.

У дворишту објекта породичног 
становања из члана 5. став 2. тачке 2. и 3. ове 
одлуке у ограђеном простору или одговарајућој 
кућици, може се држати највише два пса и три 
мачке, а њихов подмладак најдуже до четири 
месеца старости.

Изузетно од одредаба става 1. овог 
члана, одгајивачи расних паса који имају 
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регистровану одгајивачницу и чланови ловачког 
удружења могу држати више расних паса, али 
не више од четири пара.

Члан 36.

Пси и мачке се могу држати  у дворишту 
објекта вишепородичног становања, 
заједничком дворишту објекта породичног 
становања и у дворишту са већим бројем 
породичних стамбених објеката у ограђеном 
простору или одговарајућој кућици, по 
претходно прибављеној сагласности свих 
власника станова и посебних делова стамбене 
зграде, сувласника породичног стамбеног 
објекта односно сагласности свих власника 
породичних стамбених објеката, на начин да се 
њиховим држањем не узнемиравају трећа лица.

Члан 37.

Ограђен простор, односно одговарајућа 
кућица из члана 35. и 36.ове одлуке, мора бити 
удаљен најмање 10 метара од најближег објекта 
вишепородичног становања или пословног 
објекта на суседној парцели, односно објекта 
породичног становања у дворишту са већим 
бројем објеката породичног становања..

Изузетно од става 1.овог члана ограђен 
простор односно одговарајућа кућица код 
регистроване одгајивачнице мора бити удаљена 
од стамбеног или пословног објекта наjмање 20 
метара.

Члан 38.

Улазна капија дворишта објекта 
вишепородичног становања, дворишта објекта 
породичног становања, заједничког дворишта 
објекта породичног становања и дворишта са 
већим бројем објеката породичног становања у 
коме се држи пас, мора бити видно означена 
таблом са цртежом и натписом који указује на 
присуство пса.

Извођење кућних љубимаца на површине јавне 
намене и површине у јавном коришћењу

Члан 39.

Површина јавне намене и површине у 
јавном коришћењу (у даљем тексту: јавне 
површине), у смислу одредаба ове одлуке су: 
јавне саобраћајне површине, јавне зелене 

површине, површине око објекта јавне намене и 
неизграђено грађевинско земљиште намењено 
за уређење или изградњу објеката јавне намене 
или јавних површина и површине које планским 
документом нису одређене као површине јавне 
намене, а доступне су већем броју грађана, као 
што су изграђене и уређене саобраћајне и 
зелене површине унутар и између блокова 
зграда, између зграда, пасажи и сл.

Члан 40.
Нa јавне површине могу се изводити пси 

који су вакцинисани против беснила и трајно 
обележени у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство.

Нa јавне површине могу се изводити 
мачке које су вакцинисане против беснила у 
складу са законом којим се уређује 
ветеринарство.

Члан 41.

Држалац животиње, као и лице које 
изводи пса на јавну површину, дужан је да пса 
изводи на поводнику са брњицом.

Држалац животиње, као и лице које 
изводи пса, сноси пуну одговорност за његово 
понашање на јавној површини.

Члан 42.

Пас се може пуштати са поводника да се 
слободно креће само на јавној зеленој 
површини или њеном делу, које одреди Јавно 
предузеће „Дирекција за изградњу града 
Сремска Митровица“ (у даљем 
тексту:Дирекција) по предходно прибављеној 
сагласности градске управе надлежне за 
комуналне послове.

Дирекција може одредити јавну зелену 
површину на којој је забрањено извођење паса, 
на начин утврђен у ставу 1. овог члана. 

Дирекција је дужна на јавној зеленој 
површини из става 1. и 2. овог члана постави 
видне ознаке, на којима је назначено у којим 
деловима је дозвољено слободно кретање паса, 
односно на којим јавним зеленим површинама 
је забрањено извођење паса.

Члан 43.

Забрањено је, на јавној површини из 
члана 42. ове одлуке:
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 уводити кује у терању и болесне 
псе;

 коришћење ових површине од стране 
професионалних тренера паса за обављање 
обуке паса;

 уношење стаклене амбалаже;
 уношење и остављање хране;
 шишање и четкање паса.
Забране из става 1. овог члана морају 

бити видно истакнуте, о чему се стара 
Дирекција.

Члан 44.

Уколико пас или мачка, приликом 
извођења, на било који начин испрља јавну 
површину, држалац животиње, односно лице 
које изводи пса или мачку, обавезан је да 
испрљану површину без одлагања очисти.

О постављању и одржавању опреме за 
одлагање фекалија паса и мачака на јавним 
површинама из члана 39. ове одлуке, стара се 
Дирекција.

Члан 45.

Забрањено је уводити псе и мачке у:
1) објекте које користе органи 

државне управе и локалне самоуправе;
2) објекте и просторије за 

здравствену заштиту грађана;
3) објекте и просторије у којима се 

обавља васпитнообразовна делатност и 
обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце, 
ученика и студената;

4) објекте за производњу, контролу и 
промет лекова;

5) објекте за производњу, смештај и 
промет животних намирница;

6) верске објекте.
Власници, односно корисници осталих 

објеката у јавном коришћењу, истичу на видном 
месту обавештење о слободном увођењу, 
односно забрани увођења паса и мачака у 
објекат.

Члан 46.

Забрањено је изводити на јавне 
површине и ван простора у коме бораве, 
егзотичне и дивље животиње које се држе као 
кућни љубимци, осим приликом промене места 
боравка и одвођења код ветеринара, и то у 

одговарајућим транспортерима, прилагођеним 
врсти и величини животиње.

V.ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

Члан 47.

Зоохигијенска служба обавља на 
територији града Сремска Митровица обавља 
послове:

 хватањa, превоза и збрињавањa 
напуштених и изгубљених животиња у 
прихватилиште за животиње;

 нешкодљиво уклањe лешевa животиња 
са јавних површина;

 транспорт или организовање транспорта 
лешева животиња са јавних површина до 
објекта за сакупљање, прераду или уништавање 
отпада животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе или 
животну средину;

 контроле и смањење популације 
напуштених паса и мачака;

 спровођење мера контроле и смањења 
популације штетних организама, глодара и 
инсеката спровођењем мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на површинама 
јавне намене.

Послови из става 1.  овог члана на 
територији града Сремска Митровица 
поверавају се ЈКП „Комуналије“ Сремска 
Митровица (у даљем тексту: ЈКП), с тим што 
послове из става 1. алинеје 2 и 3. овог члана на 
подручју града Сремска Митровица , градског 
насеља Мачванска Митровица и приградског 
насеља Лаћарак обавља    ЈКП, а у насељеним 
местима месна заједница у сарадњи са  ЈКП. 

Послови организованог хватања 
напуштених и изгубљених животиња, морају се 
обављати са савременим методама и на хуман 
начин, уз примену одговарајуће опреме и 
превозних средстава, на начин да се са 
животињом мора поступати тако да се 
проузрокује најмањи степен бола, патње, страха 
и стреса, у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња.

Члан 48.

Скупштина града на предлог ЈКП 
доноси Програм контроле и смањења 
популације пса и мачака.
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Члан 49.

Прихватилиште за напуштене животиње 
(у даљем тексту: прихватилиште) у смислу ове 
одлуке је објекат у коме се врши организован 
привремени или трајни смештај за:

 напуштене и изгубљене животиње;
 животиње чији власници, односно 

држаоци не могу више да се брину о њима;
 животиње које Министарство надлежно 

за послове ветеринарства одузме власницима, 
односно држаоцима;

 животиње које су у опасности;
 животиње које се у поступку 

административног извршења уклањају по 
решењу надлежног инспектора.

ЈКП збрињава напуштене животиње у 
прихватилишта које обезбеђује град.

Члан 50.

Напуштена животиња је она животиња 
која нема дом или која се налази изван њега и 
лишена је бриге и неге држаоца и коју је он 
свесно напустио.

Изгубљена животиња је она животиња 
која је напустила држаоца, без његове воље и 
коју он тражи.

Трошкове хватања, превоза, смештаја, 
исхране и неге животиња из става 1. и 2. овог 
члана сноси држалац животиње, а ако је 
непознат, трошкове сноси град.

Животиње које су решењем 
Министарства надлежног за послове 
ветеринарства одузете власницима, односно 
држаоцима, смештају у прихватилиштe, до 
окончања поступка у складу са посебним 
прописима.

Трошкове одузимања, превоза, 
смештаја, исхране и неге животиње из става 4. 
овог члана, сноси држалац животиње.

Трошкове хватања и збрињавања из 
става 3. и 5. овог члана утврђује ЈКП, уз 
сагласност Градског већа.

Члан 51.

Накнаду за нешкодљиво уклањање 
лешева животиња из члана 47. став 1. алинеја 2. 
и 3. утврђује зоохигијенска служба, уз 
сагласност Градског већа.

Трошкове нешкодљиво уклањање 
лешева животиња. познатог држаоца сноси 

држалац животиње, а ако је држалац непознат 
трошкове сноси град односно месна заједница.

Члан 52.

Средства за обављање послова 
Зоохигијенске службе, обезбеђују се из буџета 
града, као и прихода за послове из члана 49. и 
50. ове одлуке.

V. НАДЗОР

Члан 53.

Надзор над спровођењем ове одлуке 
врши Градскa управa за пољопривреду и 
заштиту животне средине и  Градска управа за 
урбанизам и стамбено комуналне послове.

Послове инспекцијског надзора над 
применом ове одлуке врши комуналнa 
инспекцијa и инспекција за заштиту животне 
средине( у даљем тексту: надлежни инспектор).

Комуналнополицијске и друге послове 
на одржавању комуналног реда уређеног овом 
одлуком и контролу примене одлуке у складу са 
Законом о комуналној полицији и другим 
прописима, врши комунална полиција.

Држалац животиње дужан је да 
надлежном инспектору омогући неометано 
вршење послова, омогући приступ објектима и 
животињама, стави на увид сва потребна 
документа и у остављеном року достави 
потребне податке и поступи по налогу.

Члан 54.

Надлежни инспектор је овлашћен да у 
вршењу инспекцијског надзора:

 нареди извршавање утврђених обавеза и 
предузимање мера за отклањање недостатака;

 наложи уклањање животиња, односно 
измештање животиње или објекта за смештај 
када се они држе противно одлуци (а не постоји 
могућност да се њихово држање усклади са 
одлуком) или држалац не отклони решењем 
инспектора утврђене недостатке;

 изриче и наплаћује новчану казну на лицу 
места у складу са одредбама ове одлуке;

 подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка и др.

На решење надлежног инспектора може 
се уложити жалба Градском већу у року 15 дана 
од дана достављања решења.
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Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 55.

Комунални полицајац је дужан да у 
вршењу комуналнополицијских послова, 
присуством на лицу места:

 спречава нарушавање реда прописаног 
овом одлуком;

 контролише извршење прописаних 
обавеза овом одлуком у погледу места и 
простора у којима се држе животиње, 
придржавања прописаних обавеза држалаца 
паса и мачака приликом њиховог извођења на 
јавну површину;

 успоставља нарушени ред, применом 
својих овлашћења утврђених законом.

Када комунални полицајац установи 
повреду ове одлуке, поред овлашћења која су 
утврђена законом, овлашћен је да:

 изриче и наплаћује новчану казну на 
лицу места у складу са одредбама ове одлуке;

 подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка за прекршаје утврђене 
овом одлуком;

 подноси пријаву надлежном органу за 
учињено кривично дело и

 обавести други надлежни орган да 
предузме мере из своје надлежности.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 казниће се за прекршај физичко лице 
ако:

1) држи куниће супротно члану 8. ове 
одлуке;

2) објекат у коме држи куниће није 
прописно удаљен од најближег стамбеног или 
пословног објекта на суседној парцели (члан 9. 
став 1);

3) држи живину супротно ставом 1. члана 
10. ове одлуке;

4) објекат у коме држи живину није 
прописно удаљен од најближег стамбеног или 
пословног објекта на суседној парцели (члан 9. 
став 2);

5)држи голубове супротно члану 13. ове 
одлуке;

6) држањем голубова узнемирава трећа 
лица односно загађује околину( члан 14. ове 
одлуке);

7) држи нојеве супротно члану 15. ове 
одлуке;

8) објекат у коме држе нојеви није 
прописно удаљен од најближег стамбеног или 
пословног објекта на суседној парцели ( члан 
16. ове одлуке);

9) није прибавио претходну сагласност 
свих сувласника, односно власника објекта 
породичног становања за држање нојева (члан 
17);

10) држи копитаре и папкаре супротно 
члану 18. ове одлуке;

11) објекат у коме држи копитаре и 
папкаре није прописно удаљен од најближег 
стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели ( члан 19. ове одлуке);

12) држи копитаре и папкаре супротно 
члану 21. ове одлуке;

13) држи папкаре и копитаре на 
подручју где је то забрањено (члану 22. ове 
одлуке);

14) држи већи број папкара од 
дозвољеног ( члан 23. ове одлуке);

15) држи кпитаре у објектима у којима 
је то забрањено(члан 23. став 2. ове одлуке);

16) није прибавио претходну сагласност 
свих сувласника, односно власника објекта 
породичног становања за држање папкара(  
члан 24. ове одлуке); 

17) држи пчеле супротно члану 25. 
ове одлуке;

18) држи пчеле супротно члану 26. 
ове одлуке;

19) држи пчеле супротно члану 27. 
ове одлуке;

20) држи пчеле супротно члану 28. 
ове одлуке;

21) држи пчеле супротно члану 29. 
ове одлуке;

22) држи украсне и егзотичне птице 
супротно члану 30. ове одлуке;

23) држи псе и мачке супротно члану 
31.став1. ове одлуке;

24) поступа супротно члану 32.став 1. 
ове одлуке  

25) држи пса или мачку у заједничком 
стану без претходно прибављене сагласности 
свих сувласника (члан 32. став 2.);

26) није прибавио сагласност свих 
власника станова и посебних делова стамбене 
зграде, сувласника објекта породичног 
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становања, односно сагласности свих власника 
објеката породичног становања (члан 34. став 
1);

27) објекат у коме држи пса није 
прописно удаљен од најближег стамбеног или 
пословног објекта на суседној парцели, односно 
кућа у дворишту са већим бројем породичних 
кућа (члан 37.);

28) поступа супротно одредби члана 
38. ове одлуке

29) не поступи по налогу надлежног 
инспектора.

Члан 57.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара, казниће се Дирекција,
ако:

1) на јавној зеленој површини не 
постави видне ознаке на којима је назначено у 
којим деловима и у ком временском периоду је 
дозвољено слободно кретање паса, односно на 
којим јавним зеленим површинама није 
дозвољено извођење паса (члан 42. став 3.).

2) на јавној површини не постави видне 
ознаке са забранама из 39. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у Дирекцији од 
2.500,00 до 75.000,00 динара.

Члан 58.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара, казниће се ЈКП , ако
поступа супротно члану  47.,48. и 51.ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у ЈКП од 2.500,00 
до 75.000,00 динара.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара, казниће се месна 
заједница , ако поступа супротно члану 47. ове 
одлуке.

За прекршај из става 3. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у месној заједници 
од 2.500,00 до 75.000,00 динара

Члан 59.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара, казниће се на лицу места физичко лице 
ако  поступи супротно одредбама члана 
40.,41.,42.,43.,44.,45.и 46. ове одлуке.

Новчану казну из става 1. овог члана на 
лицу места наплаћује надлежни инспектор,
односно комунални полицајац.

VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.
Држаоци домаћих животиња и кућних 

љубимаца дужни су да држање животиња 
ускладе са одредбама ове одлуке у року од три 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 61.

Дирекција је дужна да у року од годину 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке, на
јавној зеленој површини постави видне ознаке, 
на којима је назначено у ком временском 
периоду и у којим деловима је забрањено 
слободно кретање паса, односно на којим 
јавним зеленим површинама је забрањено 
извођење паса.

Члан 62.

Поступци који нису окончани до дана 
ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по 
одредбама одлуке која је важила у моменту 
покретања поступка, уколико нису у 
супротности са законом и одредбама ове 
одлуке.

Члан 63.

Даном ступања на снагу ове одлуке, 
престаје да важи Одлука о о условима за 
држање и заштиту домаћих и егзотичних 
животиња ("Службени лист града Сремска 
Митровица", бр. 3/2009 и 1/2011).

Члан 64.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу града 
Сремска Митровица".

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 3233/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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6.

На основу члана 59. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласникРС“ број 
129/2007) и члана 69. и 74. став1. Статута Града 
Сремске Митровице („Сл.лист Града Сремска 
Митровица“ бр.1/2008), Скупштина Града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА

Члан 1.

У Одлуци о градским управама 
(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.2/2008 
и 14/2009), у члану 14.  тачка 4. мења се и гласи:

„4) Учествује у припреми планова 
развоја делатности из надлежности Града, 
обавља послове локалног економског развоја 
Града.“

У члану 14. тачка 10. мења се и гласи:
„10) Обавља послове који се односе на 

управљање имовином коју користи Град, води и 
ажурира евиденцију непокретности у јавној 
својини Града Сремска Митровица, води и 
ажурира Географскиинформациони систем 
Града Сремска Митровица.“

Члан 2.

У члану 16., став 2. се брише.

Члан 3.

Члан 20. мења се и гласи:

“Стручна служба врши стручне и друге 
послове и то:

Припрема и организује седнице 
Скупштине града и њених радних тела,

припрема Програм рада Скупштине 
града и прати његово извршавање,

припрема Нацрте Одлука и других 
општих аката које доноси

Скупштина града и њена радна тела из 
области организације система власти,

пружа стручну помоћ градским 
управама и јавним предузећима и 
установама чији је оснивач Град Сремска 
Митровица у припреми прописа и свих 

других општих и појединачних аката које 
доноси Скупштина града,

обезбеђује и даје стручна мишљења у 
вези са радом и задацима Скупштине града 
и њених радних тела,

обезбеђује и припрема документационе 
и друге материјале и податке потребне за 
рад Скупштине града и њених радних тела,

прати извршење прописа и свих других 
општих и појединачних аката које доноси 
Скупштина града и обезбеђује извршење 
одлука и закључака радних тела,

 води регистар важећих прописа, 
донетих одлука и других аката,

 пружа стручну помоћ посланицима и 
одборницима,

 пружа стручну помоћ месним 
заједницама у вези њихове организације и 
рада,

 обавља послове у вези представки и 
притужби грађана на рад градских управа,

 уређује публикације и припрема 
новинарске текстове за потребе 
информисања о раду и одлукама 
Скупштине града,

 врши стручне и административне 
послове за функционере Скупштине града 
и

 врши и друге стручне и 
административне послове за потребе 
Скупштине града и њених радних тела.

Стручна служба Скупштине града 
Сремска Митровица обавља послове у вези са 
уређивањем и издавањем ''Службеног листа 
Града Сремска Митровица'' и послове 
презентације службеног листа  на званичној 
интернет презентацији Града Сремска 
Митровица.''

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02138/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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7.

На основу члана 1. став 2. Закона о 
објављивању закона и других прописа и општих 
аката и о издавању ''Службеног гласника 
Републике Србије'', (''Сл.гласник РС'', број 
72/1991 и 30/2010) и члана 35. тачка 7. Статута 
града Сремске Митровице („Сл. Лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
Града Сремска Митровица на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О НАЧИНУ ОБЈАВЉИВАЊА ОПШТИХ 
АКАТА У ГРАДУ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

У Одлуци о начину објављивања 
општих аката  у граду Сремска Митровица 
(„Сл. Лист града Сремска Митровица“ бр. 
1/2008) члан 6. мења се и гласи:

„Службени лист уређује и издаје 
Стручна служба Скупштине града Сремска 
Митровица  (у даљем тексту: Издавач).

Послове уређивања и издавања 
Службеног листа врши главни и одговорни 
уредник.

Услови за заснивање радног односа и 
обављање послова главног и одговорног 
уредника утврђују се општим актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Издавача.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осам дана, од 
дана објављивања у ''Службеном листу  града 
Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 0112/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

8.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/07) и члана 35. тачка 10. Статута града 
Сремске Митровице, (''Сл. лист града Сремска 
Митровица'', број 1/2008), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној
10.02.2012. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност  на измене Статута 
Јавног комуналног предузећа „Комуналије“, 
које је Управни одбор донео 23.01.2012. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02312/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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



Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 10.02.2012.

90

9.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програма 
пословања Установа ''Атлетски стадион'' града 
Сремска Митровица за 2012. годину, усвојене 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној  19.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02212/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

10.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програма 
пословања Библиотеке ''Глигорије Возаровић'' 
из Сремске Митровице за 2012. годину, усвојен 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној  16.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02213/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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11.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програма 
пословања Галерије ''Лазар Возаревић'' из 
Сремске Митровице за 2012. годину, усвојен од 
стране Управног одбора на седници одржаној  
13.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02214/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

12.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм 
пословања Завода за заштиту споменика 
културе  у Сремској Митровици за 2012.годину, 
усвојен од стране Управног одбора на седници 
одржаној  18.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02215/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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13.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Позоришта ''Добрица Милутиновић'' 
у Сремској Митровици за 2012.годину, усвојен 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној  16.01.2012.  године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02216/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

14.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања  Пословно спортског центра ''Пинки'' 
у Сремској Митровици за 2012.годину, усвојен 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној  16.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02217/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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15.

На основу члана 35.  тачка 22. Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ''Туристичке организације Града 
Сремска Митровица'' у Сремској Митровици за 
2012.годину, усвојен од стране Управног 
одбора на седници одржаној 18.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02218/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

16.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Историјског архива ''Срем'' у 
Сремској Митровици за 2012.годину, усвојен од
стране Управног одбора на седници одржаној  
16.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02219/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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17.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Центра за културу ''Сирмијумарт'' у 
Сремској Митровици за 2012.годину, усвојен од 
стране Управног одбора на седници одржаној 
13.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02220/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

18.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Музеја Срема у Сремској 
Митровици за 2012 годину, усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
12.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02221/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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19.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града  Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.  1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм 
пословања Установе за неговање културе 
''Срем'' у Сремској Митровици за 2012.годину, 
усвојен од стране Управног одбора на седници 
одржаној  16.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02222/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

20.

На основу члана 35. тачка 22. Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на програм 
пословања ПУ ''Пчелица'' у Сремској 
Митровици за 2012 годину,  усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
19.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 0229/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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21.

На основу члана 35. тачка 22. Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Дома здравља у Сремској 
Митровици за 2012. годину, усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
23.12.2011. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02210/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

22.

На основу члана 35.  тачка 22. Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
10.02.2012.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања Центра за социјални рад ''Сава'' у 
Сремској Митровици за 2012. годину, усвојен 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној 19.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02211/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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23.

На основу члана 35. тачка 22 Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној
10.02.2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски 
план утрошка средстава буџета града Сремска 
Митровица за пројекат Специјални резерват 
природе ''Засавица'' из Сремске Митровице за 
2012. годину, који је донет 09.01.2012. године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 40011/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

24.

На основу  члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) члана 35. тачка 21. Статута Града 
Сремске Митровице, (“Сл.лист Града Сремска 
Митровица“ , број 1/2008), Скупштина Града 
Сремска Митровица на седници 10.02.2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ГРАДА СРЕМСКА  МИТРОВИЦА

I

У Изборну комисију града Сремска 
Митровица, именују се:

- За председника
ДРАЖЕН ДАМЊАНОВИЋ, дипл. 

правник из Сремске Митровице представник 
Одборничке групе Демократска 

Странка

 За заменика председника
ДОБРИЛА МИЛАКОВИЋ, 

дипл.правник из Сремске Митровице, 
представник одборничке групе Српска 
радикална странка

За чланове и заменике чланова

1. За члана РУЖИЦА  
ДОСТАНИЋ дипл. правник из Салаша 
Ноћајског, представник одборничке групе 
Демократска странка

За заменика члана БОЈАН ГАВРИЋ, 
дипл. правник из Сремске Митровице, 
представника одборничке групе Демократска 
странка

2. За члана ДАНКА 
МАРТИНОВИЋ, дипл.инг.маш. из Сремске 
Митровице, представник одборничке групе 
Демократска странка

За заменика члана БРАНКО 
МИЛАШИНОВИЋ, предузетник из Сремске 
Митровице, представник одборничке групе 
Демократска странка
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3. За члана ДРАГАН 
ЋИРИЛОВИЋ, дипл. инж. из Дивоша, 
представник одборничке групе Српска 
радикална странка

За заменика члана СВЕТЛАНА 
РАНЧИЋ, културолог из Сремске Митровице, 
представник одборничке групе Српска 
радикална странка

4. За члана МИЉАН 
ЛАПЧЕВИЋ, вероучитељ из Сремске 
Митровице, представник одборничке групе 
Српска радикална стрнка

За заменика члана МИЛОШ 
ШКУНДРИЋ, економиста из Сремске 
Митровице, представник одборничке групе 
Српска радикална странка

5. За члана ДУШКО 
ШАРОШКОВИЋ, дипл. правник из Сремске 
Митровице представник одборничке групе 
Демокртаска странка Србије.

За заменика члана БОБАН СЛАМАЈ, 
дипл. правник из Сремске Митровице, 
представник одборничке групе Демократска 
странка Србије

6. За члана ГОРАН МАТИЋ, 
економиста из Сремске Митровице, 
представник одборничке групе Демократска 
странка Србије

За заменика члана ДРАГО 
МАРИЧИЋ, тех. противпожарне заштите , 
представник одборничке групе Демократска 
странка Србије.

За секретара
ДАНИЈЕЛА МЕЂЕДОВИЋ, дипл.

правник,
Градска управа за буџет и финансије
За заменика секретара
МИРЈАНА ВЕЗИРОВИЋ, дипл. 

правник, 
Градска управа за урбанизам и стамбено 

комуналне послове.

II

Изборна Комисија града Сремска 
Митровица именује се на период од четири 
године.

III

Ступањем на снагу овог решења, 
престаје да важи  решење бр. 029/2008 I
Од 05.03.2008. године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу  града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:02-15/2012-I
Дана 10.02.2012.год.
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

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

25.

На основу члана 12. Закона о Јавним 
предузећима и обављања делатности од општег 
интереса (''Сл.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 Митровица, на 
седници одржаној 10.02.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП 
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

''СРЕМ-МАЧВА У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ

I

СРЂАН КЛИЧКОВИЋ, дипл. инж.
маш., из Сремске Митровице, именује се за 
директора ЈКП Регионална депонија ''Срем
Мачва'' у Сремској Митровици, на период од 4 
године.
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II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
листу града Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02314/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

26.

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 10.02.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

ЈКП ''КОМУНАЛИЈЕ'' 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

I

МИРОСЛАВ СТОЈСАВЉЕВИЋ и
ЈОВИЦА МИЛАДИНОВИЋ, разрешавају се
дужности чланова Управног одбора ЈКП 
''Комуналије'' из Сремске Митровице из реда 
запослених.

II

ЕРАК ЖИВКО и ПАНТЕЛИЋ 
МЛАДЕН, именују се за чланове овог 
Управног одбора из реда запослених.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 0236/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

27.

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  10.02.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈКП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I

БЕНКОВИЋ ИВАН, из Сремске 
Митровице,  разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора ЈКП ''Топлификација'' у 
Сремској Митровици.
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II

ЂОКИЋ ГОРАН, из Сремске 
Митровице, именује се за члана Надзорног  
одбора  ЈКП ''Топлификација'' у Сремској 
Митровици.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а  биће објављено у ''Службеном 
листу града  Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02310/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

28.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008) и члана 6. 
Одлуке о оснивању ''Туристичке организације'' 
града Сремска Митровица (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној  
10.02.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ''

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I

ДЕЈАН ДУКИЋ из Сремске 
Митровице,  разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Туристичке организације 
града Сремска Митровица, из реда локалне 
самоуправе.

II

ГОРДАНА БРЉАК, из Лаћарка, 
Партизанска , именује се за члана Надзорног 
одбора Туристичке организације града Сремска 
Митровица, из реда локалне самоуправе.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02240/2012 I 
Дана: 10.02.2012. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

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

29.

На основу члана 61. Одлуке о условима 
и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист града Сремска Митровица“ 
бр. 11/2009) и члана 58. тачка 11. Статута града 
Сремска Митровица („Службени лист града
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Градско веће 
града Сремска Митровица, је на својој 96.  
седници одржаној 07.02.2012.године, донело 

ИЗМЕНУ ТАРИФНОГ СИСТЕМА 
ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 
ЕНЕРГЕТСКИХ  УСЛУГА ЗА ТАРИФНЕ 

КУПЦЕ

Члан 1.

У Тарифном систему за обрачун 
топлотне енергије и енергетских услуга за 
тарифне купце („Службени лист општине 

ГРАДСКО ВЕЋЕ
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Сремска Митровица“ бр. 8/2007 и 3/2008 и 
„Службени лист града Сремска Митровица“ бр. 
4/2009 и 11/2009), у члану 12. у алинеји 1.  
бришу се речи: „ с тим што се цена за јединицу 
прикључне снаге у дин/КW x месец за III
тарифну групу умањује за 50%.”

Члан 2.

Ова измена Тарифног система за 
обрачун топлотне енергије и енергетских услуга 
за тарифне купце ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ‘’Службеном листу 
града Сремска Митровица’’.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Број:38-3/2012-III
Дана, 07.02.2012.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Бранислав Недимовић,с.р

30.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: 431 /2012VI
ДАНА: 23.01.2012.године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 13. Правилника о 
условима у погледу стручног кадра и начину 
издавања и одузимања лиценце за обављање 
енергетских делатност ("Службени гласник РС" 

бр. 117/2005, 40/2006 и 44/2006), тачке I. 
подтачке 4. Критеријума и мерила за 
одређивање висине накнаде за издавање 
лиценце за обављање енергетских 
делатности("Службени лист Општине Сремска 
Митровица" бр.8/2007), члана 11. став 1. тачка 
3. и члана 30. Одлуке о градским управама 
("Службени лист града Сремска Митровица" 
број 2/2008 и 14/2009), Градска управа за 
урбанизам и стамбено комуналне послове града 
Сремска Митровица, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА 

ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2012. 

ГОДИНУ

I
Утврђује се вредност коефицијента за 

обрачун висине накнаде за издавање лиценце за 
обављање енергетских делатности за 
2012.годину у износу 3656,00 динара.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а  биће  објављено у "Службени 
листу града Сремска Митровица". 

Н А Ч Е Л Н И К
дипл.правник Мирослав Владисављевић,с.р.

31.

У ''Службеном листу града Сремска 
Митровица'' број 10 од 23.12.2011. године, у 
Одлуци о буџету града Сремска Митровица за 
2012. годину страна 15. Службеног листа се у 
потпуности брише, такође у члану 9. раздео 7. 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ИСПРАВКА
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глава 7.1, функција 830, позиција 184, 
економска класификација 423  уместо описа 
који гласи ''услуге по уговору – уређење сајта и 
медијско праћење града'' врши се исправка 
описа који гласи: ''остале стручне и остале 
медијске услуге.''

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И 
ФИНАНСИЈЕ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

32.

На основу члана 24 Статута града 
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска 
Митровица“, бр. 1/2008), Комисија за 
спровођење референдума у месној заједници 
Равње на седници одржаној 14.01.2012. године, 
утврдила је да су грађани месне заједнице 
Равње, на референдуму одржаном 13. и 
14.01.2012. године, донели

О Д Л У К У

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ПОДРУЧЈУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАВЊЕ  ЗА ПЕРИОД 
ОД  01.02.2012.  ДО  31.01.2017. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уводи се самодопринос 
на подручју Месне заједнице Равње за период 
од  01.02.2012.године до 31.01.2017.године.

Члан 2.

Одлуку о увођењу самодоприноса 
доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Равње, изјашњавањем на референдуму о 
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 

подручју Месне заједнице Равње, за период од 
01.02.2012.године до 31.01.2017.године.

Члан 3.

Средства прикупљена од самодоприноса 
користиће се за задовољење заједничких  
потреба грађана на подручју Месне заједнице 
Равње, према Програму радова и то за следеће 
намене:

 Уређење центра села и дома културе 
у износу од 1.200.000,00 динара;

 Насипање пољских путева, у износу 
од 1.200.000,00 динара;

 Довршетак уличног осветљења, у 
износу од 500.000,00 динара;

 Финансирање спорта и културе, у 
износу од 250.000,00 динара;

 Уређење и одржавање сеоског 
гробља, у износу од 400.000,00 
динара;

 Административни послови, у износу 
од 1.250.000,00 динара.

Члан 4.

Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Равње

Члан 5.

Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и 
шумарства и приходи од самосталне 
делатности, на које се плаћа порез на доходак 
грађана у складу са Законом који уређује порез 
на доходак грађана.

Самодопринос се не може уводити на 
примања која су Законом изузета од 
опорезивања.

Члан 6.

Самодопринос се  уводи  у новцу.
Самодопринос се уводи у укупном 

износу од 4.800.000,00 динара   
(четиримилионаосамстохиљададинара).

Члан 7.

Самодопринос обвезници плаћају по 
стопи и то:

 3% на основицу коју чине зараде 
односно плате,

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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 30% земљорадници на катастарски 
приход,

 5% на добит који остварују 
предузетници и самостални 
делатници који имају регистровану 
делатност.

Члан 8.

Обрачун и наплата самодоприноса из 
ове Одлуке,  врши се у свему према прописима 
којима се уређује финансирање локалне 
самоуправе. 

Неутрошена средства самодоприноса из 
претходне године, преносе се у наредну годину 
и утрошиће се према плану и програму месне 
заједнице за текућу годину.

Члан 9.

Средства самодоприноса воде се на 
прописаном  рачуну  код Управе за трезор. 

Члан 10.

Средства самодоприноса користе се у 
складу са Програмом радова  који је саставни 
део ове Одлуке и Годишњим планом 
реализације самодоприноса Месне заједнице 
Равње.

Члан 11.

Савет месне заједнице Равње  прати  
реализацију  самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац за 
пренос и утрошак средстава, а у одсуству 
председника, наредбодавац је лице које  Савет  
овласти.

Члан 12.

Савет обавља следеће послове:
 стара се о реализацији Програма 

самодоприноса,
 одлучује о удруживању  средстава 

са другим инвеститорима ради 
реализације програма,

 доноси   Програм  рада и 
финансијски  план,

 подноси Скупштини Града  извештај 
о реализацији самодоприноса и

 обавља и друге послове везане за 
реализацију самодоприноса.

Члан 13.

О начину коришћења средстава која се 
остваре изнад износа прописаног у члану 6. ове 
Одлуке, одлучује Савет  месне заједнице Равње.

Члан 14.

Надзор грађана о наменском коришћењу 
средстава самодоприноса врши се путем 
Надзорног одбора.

Надзорни одбор има председника и 2 
члана, које именује Савет месне заједнице  
Равње.

Надзорни одбор врши контролу наплате 
и трошења средстава самодоприноса у складу са 
Законом, овом Одлуком и документацијом, о 
чему подноси годишњи извештај Савету месне 
заједнице.

Члан 15.

Саставни део ове Одлуке чини Програм 
самодоприноса за насељено место Равње за 
период од 01.02.2012.године до 
31.01.2017.године.

Члан 16.

Одлука о увођењу самодоприноса на 
подручју Месне заједнице Равње за период  од  
01.02.2012. до 31.01.2017. године ступа на снагу 
наредног дана од дана када Комисија за 
спровођење референдума утврди и објави на 
огласној табли Mесне заједнице Равње 
резултате спроведеног референдума, а објавиће 
се у  ''Службеном листу  Града Сремска 
Митровица''.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФЕНДУМА

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАВЊЕ

Број:  11/2011
Дана: 15.01.2012.године
Равње 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ,

Драган Срданов,с.р.
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