
Сремска Митровица
21.09.2022

Година XIV
број 14

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2022.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

174.
жалба Управном суду у року од 7 дана од 
дана 
доношења одлуке.

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 020-2/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић

175.
 На основу члана 35. став 7.  Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 
и 52/2021)  и члана 41. тачка 6. Статута града 
Сремска Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној дана 21.09.2022.  године 
донела је

 На основу члана 69. a у вези са чланом 
67.  става 1. тачка 9.  Закона о локалним 
изборима („Сл. Гласник РС“, бр. 14/2022), 
Скупштина града Сремска Митровица 
на седници одржаној 21.09.2022. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИЦИ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I

 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је одборници 
Скупштине Града Сремска Митровица, 
Наташи Зец, изабраној са изборне листе 
ГРАД ЗА СВЕ НАС – ВЛАДИМИР 
ПЕТКОВИЋ, престао мандат одборника 
дана 13.09.2022. године, због поднете 
оставке.

II

 Ова Одлука ће се објавити у 
„Службеном листу града Сремска 
Митровица“ и на „Веб презентацији“.

III

          Против ове Одлуке може се изјавити 



1.7. услови и мере заштите животне средине
1.8. услови и мере заштите од елементарних 
непогода, несрећа и ратних дејстава
1.9. мере енергетске ефикасности
1.10. услови приступачности особама са 
инвалидитетом, деци и старим лицима

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. општа правила грађења
2.2. посебна правила грађења по 
урбанистичким зонама
2.3. услови прикључења објеката на 
комуналну инфраструктуру 
2.4. локације за које је обавезна израда 
урбанистичког пројекта

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:
1. Постојеће стање – положај обухвата 
плана у ширем окружењу
2. Постојеће стање - намена површина 
3. Планско решење - намена површина
4. Планско решење - подела на урбанистичке 
зоне
5. Планско решење - хоризонтална 
регулација са предлогом парцелације
6. Планско решење - мреже и објекти 
инфраструктуре
7. Планско решење - план спровођења

Члан 3.

            Елаборат Плана детаљне регулације 
израђује се у довољном броју примерака у 
аналогном  и дигиталном облику.
 Све примерке Плана детаљне 
регулације у аналогном облику потписује 
обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
председник Скупштине града.
 Потписане примерке Плана детаљне 
регулације у аналогном облику оверава 
обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
Скупштина града Сремска Митроваца.

О Д Л У К У
О  ДОНOШЕЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У 

НАСЕЉУ ЧАЛМA, 
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

 Овом Одлуком доноси се План 
детаљне регулације централног блока са 
парком у насељу Чалмa, 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 ПЛАНА

I ОПШТИ ДЕО  

1. правни   и плански основ
2. опис границе обухвата плана 
3. извод из планског документа вишег 
реда
4. опис постојећег стања, начина 
коришћења простора и основна ограничења

II ПЛАНСКИ ДЕО  

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
1.1. планирана намена површина 
1.2. подела простора на урбанистичке 
целине, зоне и блокове 
1.3. површине јавне намене 
1.4. инфраструктура
1.5. зелене површине 
1.6. заштита непокретних културних добара
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 350-257/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

Члан 4.

 Један примерак донетог, потписаног 
и овереног Плана детаљне регулације 
у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чувају се у архиви  
Скупштине града.
 Два примерка донетог, потписаног 
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 Покрајинском секретаријату  
надлежном за послове урбанизма.
 Један примерак донетог Плана 
детаљне регулације у дигиталном облику 
доставља се Републичком геодетском заводу 
ради формирања Централног регистра 
планских докумената.

Члан 5.

 О спровођењу Плана детаљне 
регулације стараће се Градска управа 
за урбанизам, просторно планирање 
и изградњу објеката  Града Сремска 
Митровица.

Члан 6.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА  

Град Сремска Митровица 
 

 

УВОД 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи (,,Сл.Гласник РС”, бр. 72/2009., 81/2009. - испр, 
64/2010. - одлука УС, 24/2011., 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013. - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014., 83/2018.,31/2019., 37/2019., 39/2019. , 9/2020. и 52/2021) члан 48, по објављивању 
Одлуке о изради планског документа (бр.350-104/2021-I од 28.04.2021.), обрађивач плана ЈП за 
послове урбанизма ,,Урбанизам” Сремска Митровица приступа изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА СА ПАРКОМ У НАСЕЉУ ЧАЛМА (у даљем тексту : 
План ) у свему у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (,,Сл.Гласник РС”, бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011. и 64/2015.)  
План централног блока са парком у насељу Чалма израђује се на основу исказаних потреба Града 
Сремска Митровица, заинтересованих инвеститора и становника насеља Чалма. 
 
Општи циљ израде Плана је да се уреди део централне зоне насеља Чалма. Да се у складу са 
развојем руралних подручја простора живота и рада становника насеља Чалма омогући 
коришћење простора са повећаним степеном урбанитета кроз могућност изградње савремених 
објеката јавне и остале намене и уређења јавних зелених површина у складу са потребама 
корисника. 

Уређењем простора створиће се плански основ за изградњу свих садржаја потребних за савремени 
начин живљења у сеоском насељу и изградњу неодостајуће  мреже инфраструктуре.  

Развоју руралоног-сеоског подручја на територији Града Сремска Митровица приступа се 
системски, не само кроз економске показатеље (као могућем одрживом извору стварити нове 
додатне вредности и запошљавање и останак на селу), већ и кроз мултипликативне ефекте које 
развој руралног подручја има на укупан друштвено-социјални развој, локални и регионални 
развој, на развој културе и образовања, унапређење животне средине и на развој 
комплементарних делатности (трговине, угоститељства, пољопривреде, грађевинарства и др).  
Чалма  као село мора да заузме значајно место у привредном развоју на средњи и дуги рок укупне 
територије Града. Повезивањем у мрежи насеља може се очекивати развој у правцу нових 
делатности, пре свега оних пратећих уз основну пољопривредну делатност. 
Апострофирањем концепта интегралног и одрживог развоја, где пољопривреда и развој малих и 
средњих предузећа, као и развој туризма на овим просторима може започети процес економске, 
социјалне, демографске и културне ревитализације  руралног подручјуа, што је од дугорочног 
стратешког значаја. 
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За овакав развој могуће је за очекивати помоћ покрајинских, републичких и иностраних 
инвестиционих програма за земље у транзицији. 

Планиране промене и организација насеља  допринеће да се рурална подручја брже развијају и 
заустави тренд негативних демографских тенденција. 

Посебан циљ доношења Плана је уређење простора дела централне зоне насеља и подизање 
степена урбанитета простора. 

Подела простора у обухвату Плана определила би урбанистичке целине према посебним 
наменама у циљу унапређења развоја централне зоне села. 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 
(„Службени гласник РС“, број 85/14) - Визија развоја пољопривреде и руралних подручја 
Републике Србије предвиђа да у 2024. години пољопривреда Републике Србије буде сектор чији 
је развој заснован на знању, модерним технологијама и стандардима, који домаћим и захтевним 
страним тржиштима нуди иновативне производе, а произвођачима обезбеђује одржив и стабилан 
доходак, да се природним ресурсима, животном средином и културном баштином руралних 
подручја управља у складу са принципима одрживог развоја, како би се руралне средине учиниле 
примамљивим местом за живот и рад младима и другим становницима руралних подручја. 
Сагласно визији стратешки развојни циљеви се односе на раст производње и стабилност дохотка 
произвођача; раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и 
техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде; одрживо управљање ресурсима и 
заштита животне средине; унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење 
сиромаштва; ефикасно управљање јавним политикама и унапређење институционалног оквира 
развоја пољопривреде и руралних средина.  

 

I ОПШТИ ДЕО 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Плана је : 

 Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 90/220 и 52/2021). 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (,,Сл.Гласник 
РС”, бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011, 64/2015. и 32/19). 

 Одлука о приступању изради Плана  бр. 350-13/2022-I од 31.01.2022.год. 
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Плански основ за израду Плана је : ППТГ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Просторни план територије Града Сремска Митровица до 2028.год. (''Службени лист Града 
Сремска Митровица'', бр.8/2015.).  

Основни циљ организације мреже насеља и центара је стварање предуслова за динамичан и 
равномеран развој територије Града, односно децентрализација подручја,  активирање и убрзани 
развој сеоских насеља који могу постати локални или секундарни центри и нови полови развоја. 
Резултат остварења циља је формирање заједница насеља у оквиру којих ће се издвајати насеља 
која ће обаваљати улогу центра заједница насеља.  

Како се сеоска насеља битно разликују по свом положају у простору обухвата Плана, тако и по 
величини, социо-економској и старосној структури становништва, комуналној опремљености, 
опремљености објектима јавних служби, саобраћајног положаја и постојећих производних 
капацитета, постоји могућност формирања више секундарних и локалних центара.  

Према основној концепцији издвајају се следећи нивои центара: 

Градски центар – град Сремска Митровица коју чини конурбација насеља Сремска Митровица, 
насеље градског карактера Мачванска Митровица и приградско насеље Лаћарак. 

Насеље Чалма је у заједници насеља 1. степена заједно са насељем Манђелос, Засавица 1., 
Сремска Рача, Кузмин и Јарак. Чалма, као планинско насеље, имаће своју улогу у развоју северног 
дела градске територије везане за активности у развоју воћарства и виноградарства и развоју МСП 
чија се делатност везује за прераду и услуге везане за ову област.  

Просторним Планом су дате смернице за просторни развој и уређење руралних подручја. 
 
Потенцијали руралног подручја морају бити подстицај за развој нових облика урбано - руралног 
партнерства, које се везује за расподелу трошкова и добити. Нове форме кооперације и 
партнерства омогућавају револуацију размене услуга између градова и села у обезбеђењу 
одрживог развоја. Промене у развоју пољопривреде (као економској основи) за развој руралних 
подручја повезане су са усмереношћу пољопривредних домаћинстава да се баве још неком 
допунском делатношћу. 

Нове врсте активности у селу ( јавне, банкарске, туристичке ) омогућиће отварање нових радних 
места и деловати подстицајно на развој руралног бизниса. Истовремено ће се, на тај начин, 
смањити стопа незапослености и миграторних кретања. 

Најновија догађања у домену привредних активност и промењених саобраћајних токова  изискују 
потребу становништва насеља за обављањем других делатности и инвестирањем значајнијих 
размера на сопственом земљишту или уступањем земљишта инвеститорима “са стране”. Дошло 
је до већег прометовања земљиштем и инвестирањем у пословно-производне  капацитете 
различитих намена и капацитета. То је проузроковало тенденцију претварања пољопривредног у 
грађевинско земљиште. Нове намере морају бити пропраћене инфраструктурним могућностима 
у постојећем стању и  регулисане урбанистичко-планском документацијом. 
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Дате су и смернице  за ревитализацију система сеоских насеља : 

 квалитете живљења на селу у квалитативном смислу приближити градском начину живота 
(изградња инфраструктуре, уређење постојећих саобраћајница, опремање насеља 
објектима јавних служби); 

 комбиновање основне пољопривредне делатности са другим производним, услужним и 
посредничким делатностима унапредиће се квалитет живљења на селу и створити 
могућности за  изградњу малих и средњих производних погона, занатсва, трговине, 
сервисне услуге, туризам. 

 стимулисати и друге активности као : обављање сервисних услуга око поправке 
пољопривредне механизације, развој етно-заната и пласман производа кроз туристичку 
понуду, као и понуда смештајних капацитета-сеоски туризам уз обавезну едукацију 
становништва,  

 очување природних вредности уз сталну бригу о заштити животне средине, као неговање 
кутурне баштине и обичаја кроз обележавање догађаја (фестивали, вашари, пливачи 
маратон, наутичке регате), очување амбијенталних вредности села и околине.  

 

Просторни развој села и унапређење квалитета живљења у селима базира се на 
вишефункционалном и интегралном развоју и јачању економске снаге пољопривредних 
домаћинстава. Неопходно је њихово укључивање у тржишне услове привређивања. 

То ће се омогућити рационалним и најповољнијим начином коришћења производних ресурса 
пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности. 

Планирани развој сеоских насеља, односно руралних подручја одвијаће се кроз : 

 укључење села у општи развој простора (привредни, културни, социјални), 
 побољшање међу односа град – село изградњом инфраструктурних система и мреже јавних 

објеката, 
 искористити потенцијал пољопривредног земљишта  и могућности уређења атара 

комплементарним садржајима, 
 рационално коришћење земљишта унутар граница грађевинског подручја насеља 

усмеравањем градње на просторе са изграђеном инфраструктуром, 
 опремање грађевинских подручја насеља недостајућом инфраструктуром, 
 туристичку понуду села и простора у окружењу. 

 

Негативне демографске теденције и развој сеоских насеља реализоваће се кроз унапређење 
пољопривредне производње, изградња и модернизација инфраструктурне мреже, развој туризма 
и делатности компатибилних примарној пољопривредној производњи. 
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 ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Границом Плана обухваћена је површина од 8,1хa. Простор обухвата Плана се налази у 
грађевинском подручју сеоског насеља Чалма, у централном  делу насеља. 

Граница обухвата Плана полази из тачке 1, у којој се секу границе парцела бр. 484 и 379(улица 
Занатлијска). Даље, граница се пружа према истоку, претећи северну страну регулационог  појаса 
улице Бранка Радичевића, све до тачке бр. 2, на споју парцела бр. 914(улица Победе) и северног 
горњег угла парцеле бр. 354. Наставља према истоку, јужном страном регулационог појаса улуце 
Планинске, односно, северним границама парцела бр. 354, 361, 359 и 357, до тачке 3. Од тачке 3 
граница се пружа ка југу, идући по источним границама парцела бр. 357, 358, 350, 349, 347 и 345, 
до тачке 4. Од тачке 4, обухват иде ка западу, низ јужне границе парцела бр. 345 и 344, до тачке 
5, која представља спој парцела бр. 344 и 914. Од тачке 5, даље према западу, јужном страном 
регулационог појаса улице Лединске (парцела бр. 344), до тачке бр. 6. Од тачке бр. 6 ка северу, 
источном страном регулационог појаса улице Занатлијске, до споја са тачком 1, где се затвара 
граница обухвата. 

Парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода rgz.web-a листа 
непокретности, имају следеће карактеристике : 

  

Бр. Бр.парцеле к.о.  
Чалма Потес Начин коришћења Површина ha-а-m² Врста права и облик 

својине 
Имаоци права на парцели     

/корисник-власник/ 
Имаоци права на објкету     

/корисник-власник/ 

1  362/1 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ЗГРАДА ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ/ 
ПОМОЋНА ЗГРАДА/ 

ПАШЊАК 2. класе 

00-99-93 Јавна својина   Град Сремска Митровица 

Град Сремска Митровица – 
Јавна својина / 

Држалац – Приватна 
својина 

2  363 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЗА 
КОЈУ НИЈЕ УТВРЂЕНА 

ДЕЛАТНОСT/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат 

00-03-97 Приватна својина 
 

Сретеновић Сретен 
 

 
Сретеновић Сретен - 

Приватна својина 

3 362/2 Село ПАШЊАК 2. класе 00-04-37 Јавна својина   Град Сремска Митровица 
 

_ 
 

4 364/1 Победа Остало вештачки створено 
неплодно земљиште 00-06-73 Приватна својина ДОО "СИМ МАРКЕТ 022" 

ЛАЋАРАК - 

5 364/2 Победа Остало вештачки створено 
неплодно земљиште 00-00-10 Приватна својина ДОО "СИМ МАРКЕТ 022" 

ЛАЋАРАК - 

6 365 Бранка 
Радичевића  

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-19-80 Приватна својина 
 

Дегенек Велимир 
 

 
Дегенек Велимир 

 

7 366/1 Село ВОЋЊАК 2. класе  00-07-49 Приватна својина 
 

Дегенек Велимир 
 

_ 
 

8 366/2 Село ЊИВА 2. класе 00-08-83 Приватна својина 
 

Дегенек Велимир 
 

_ 

9 367 Бранка 
Радичевића 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-22-84 Приватна својина 
Вогањац Милован 1/3 / 
Вогањац Бранка 1/3 / 
Себеле Владимир 1/3 

Вогањац Милован 1/3 / 
Вогањац Бранка 1/3 / 
Себеле Владимир 1/3 
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10 368 Село ЊИВА 2. класе 00-11-68 Приватна својина 
Вогањац Милован 1/3 / 
Вогањац Бранка 1/3 / 
Себеле Владимир 1/3 

- 

11 369 Бранка 
Радичевића 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-19-08 Приватна својина Хаџибабић  Душанка Хаџибабић  Душанка 

12 370/1 Село ЊИВА 2. класе 00-19-17 Приватна својина Хаџибабић  Душанка _ 
 

13 370/2 Село ВОЋЊАК 1. класе 00-03-77 Приватна својина  Хаџибабић  Душанка - 

14 371 Бранка 
Радичевића 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 

ЗГРАДА  ЗА КОЈУ НИЈЕ 
ПОЗНАТА НАМЕНА/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-15-14 Приватна својина Станисављевић  
Марија 

Станисављевић  
Марија 

15 372 Село ЊИВА 2. класе 00-17-58 Приватна својина Станисављевић  
Марија 

_ 
 

16 373 Бранка 
Радичевића 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-16-86 Приватна својина Јуришић  
Госпојинка 

Јуришић  
Госпојинка 

17 374 Село ВОЋЊАК 2. класе 00-08-39 Приватна својина Јуришић  
Госпојинка 

_ 
 

18 375 Село ЊИВА 2. класе 00-12-59 Приватна својина Јуришић  
Госпојинка 

_ 
 

19 376 Бранка 
Радичевића 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-20-97 Приватна својина Михајловић Косанка Михајловић Косанка 

20 377 Село ЊИВА 2. класе 00-09-97 Приватна својина  
Михајловић Косанка  

 
_ 
 

21 378 Село ЊИВА 2. класе 00-12-06 Приватна својина Михајловић Косанка - 

22 917 Село 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

УЛИЦА/ 
Земљиште под делом 

зграде 

00-52-94 Јавна својина Град Сремска Митровица Град Сремска Митровица 

23 914 Село 
Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 
УЛИЦА 

00-52-07 
 

Јавна својина 
 

 
Град Сремска Митровица  

ДД“ВОЈВОДИНА ПУТ-
СРЕМПУТ“П.О. 

РУМА 

24 379 Село 
Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 
УЛИЦА 

00-23-18 
 

Јавна својина 
 

Град Сремска Митровица Град Сремска Митровица 

25 746 Село 
Земљиште под зградом и 

другим објектом/ 
УЛИЦА 

00-24-38 
 

Јавна својина 
 

Град Сремска Митровица Град Сремска Митровица 

26 344 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-17-46 Приватна својина Павловић Радинка Павловић Радинка 

27 345 Село ЊИВА 2. класе 00-11-21 Приватна својина Павловић Радинка - 

28 346 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ЗГРАДА ЗДРАВСТВА/ 
СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА 

КОЛЕКТИВНО 
СТАНОВАЊЕ/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат 

00-11-49 Јавна својина Град Сремска Митровица 

"АПОТЕКА" 
СР.МИТРОВИЦА – Право 

коришћења/ 
Град Сремска Митровица – 

Јавна својина 
 

Град Сремска Митровица – 
Јавна својина/ 

ДОМ ЗДРАВЉА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА – Корисник 

 
МЕД.ЦЕНТАР ООУР"ДОМ 

ЗДРАВЉА" 
СР.МИТРОВИЦА – 

Држалац – Државна својина 
РС 

29 347 Село ЊИВА 2. класе 00-37-34 Јавна својина Град Сремска Митровица - 
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30 348 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-13-86 Приватна својина Радуловић Горан Радуловић Горан 

31 349 Село ЊИВА 2. класе 00-16-79 Приватна својина Радуловић Горан  

32 350 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ЗГРАДА ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-91-57 Јавна својина Град Сремска Митровица 

Град Сремска Митровица – 
Јавна својина 

 
Град Сремска Митровица – 
Држалац – Државна својина 

РС 

33 351/1 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНА ЗГРАДА/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-07-05 Приватна својина Драгановић Драган 1/2 / 
Митровић Невена 1/2 

Драгановић Драган 1/2 – 
приватна својина / 

Митровић Невена 1/2 - 
приватна својина 

34 351/2 Село ЊИВА 2. класе 00-00-39 Приватна својина Радуловић Ђурађ - 

35 352/1 Село ЊИВА 2. класе 00-07-14 Приватна својина Драгановић Драган 1/2 / 
Митровић Невена 1/2  

36 352/2 Село ЊИВА 2. класе 00-11-89 Приватна својина Радуловић Ђурађ - 

37 353 Победа 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

СТАМБЕНА ЗГРАДА ЗА 
КОЛЕКТИВНО 
СТАНОВАЊЕ/ 

ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-11-86 Приватна својина 
Здравковић Александар 1/3 / 

Тодоровић Драгомир 1/3 / 
Цвијетић Ранка 1/3 

ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ 
ДЕЛОВА УПИСАНИ У В 

ЛИСТ 2.ДЕО НА ОБЈЕКТУ 
БР. 1 – Држалац, приватна 

својина 

38 354 Село Остало вештачки створено 
неплодно земљиште 00-17-31 Приватна својина 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНУ 

ПРОИЗВОДЊУ ЧАЛМА ДОО 
- 

39 355 Село ВОЋЊАК 2. класе 00-07-84 Приватна својина 
Здравковић Александар 1/3 / 

Тодоровић Драгомир 1/3 / 
Цвијетић Ранка 1/3 

- 

40 357 Планинска 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-09-16 
Државна својина РС 

/ 
Право Коришћења 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/ 
Николић Смиљка 

Николић Смиљка – 
Приватна својина – 

Држалац 

41 358 Село ЊИВА 2. класе 00-05-84 
Државна својина РС 

/ 
Право Коришћења 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/ 
Николић Смиљка - 

42 359 Планинска 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-10-24 Приватна својина Крстић Добрила Крстић Добрила – Држалац 
– Приватна својина 

43 360 Село ВОЋЊАК 2. класе 00-05-31 Приватна својина Крстић Добрила - 

44 361 Планинска 

Земљиште под зградом и 
другим објектом/ 

ПОРОДИЧНА 
СТАМБЕНА ЗГРАДА/ 
Земљиште уз зграду и 

други објекат/ 
ЊИВА 2. класе 

00-13-54 Приватна својина Путинчанин Милорад Путинчанин Милорад - 
Приватна својина 

 

 

 

 

 

   
 
укупно 

 
08-01-18  
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 Укупна површина обухвата  Плана                                                  8.1 ha          100% 

 Приватна својина                                                                            3.9 ha           48.15% 

 Јавна својина (Град Сремска Митровица)                                   4 ha              49.39% 

 Државна својина РС (Република Србија) ,                                   0,2 ha           2.46% 

Право коришћења (приватни корисници) 

 

 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА  

Плански основ за израду Плана је : 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДО 2028.ГОДИНЕ 
(''Службени лист Града Сремска Митровица'', бр.8/2015.) 

Просторним планом је планиран просторни развој и уређење руралних подручја. 
Потенцијали руралног подручја морају бити подстицај за развој нових облика урбано - руралног 
партнерства, које се везује за расподелу трошкова и добити. Нове форме кооперације и 
партнерства омогућавају револуацију размене услуга између градова и села у обезбеђењу 
одрживог развоја. Промене у развоју пољопривреде (као економској основи) за развој руралних 
подручја повезане су са усмереношћу пољопривредних домаћинстава да се баве још неком 
допунском делатношћу. 

Нове врсте активности у селу ( јавне, банкарске, туристичке ) омогућиће отварање нових радних 
места и деловати подстицајно на развој руралног бизниса. Истовремено ће се, на тај начин, 
смањити стопа незапослености и миграторних кретања. 

Најновија догађања у домену привредних активност и промењених саобраћајних токова  изискују 
потребу становништва насеља за обављањем других делатности и инвестирањем значајнијих 
размера на сопственом земљишту или уступањем земљишта инвеститорима “са стране”. Дошло 
је до већег прометовања земљиштем и инвестирањем у пословно-производне  капацитете 
различитих намена и капацитета. То је проузроковало тенденцију претварања пољопривредног у 
грађевинско земљиште. Нове намере морају бити пропраћене инфраструктурним могућностима 
у постојећем стању и  регулисане урбанистичко-планском документацијом. 
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Просторни развој села и унапређење квалитета живљења у селима базира се на 
вишефункционалном и интегралном развоју и јачању економске снаге пољопривредних 
домаћинстава. Неопходно је њихово укључивање у тржишне услове привређивања. 

То ће се омогућити рационалним и најповољнијим начином коришћења производних ресурса 
пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности. 

Планирани развој сеоских насеља, односно руралних подручја одвијаће се кроз : 

 укључење села у општи развој простора (привредни, културни, социјални), 
 побољшање односа град – село изградњом инфрструктурних система и мреже јавних 

објеката, 
 искористити потенцијал пољопривредног земљишта  и могућности уређења атара 

комплементарним садржајима, 
 рационално коришћење земљишта  унутар граница грађевинског подручја насеља 

усмеравањем градње на просторе са изграђеном инфраструктуром, 
 опремање грађевинских подручја насеља недостајућом инфраструктуром, 
 туристичку понуду села и простора у окружењу. 

Негативне демографске теденције и развој сеоских насеља реализоваће се кроз унапређење 
пољопривредне производње, изградња и модернизација инфраструктурне мреже, развој туризма 
и делатности компатибилних примарној пољопривредној производњи. 

Просторним планом Територије Града Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'', 
бр.8/2015.) планирано је да се планови са детаљном урбанистичком разрадом израђују за делове 
сеоских насеља када се прибавља земљиште у јавној намени, односно  формирање 
инфраструктурних коридора ( улица ), у овом случају где се проширује саобраћајна мрежа насеља. 
Просторним планом дате су стратешке смернце развоја територије Града Сремска Митровица  па 
самим тим и развоја сеоских насеља. 
У том смислу унапређење насеља у смислу коришћење  земљишта за формирање површина  за 
становање са урбаном саобраћајном матрицом и савременим садржајима сеоског стамбеног блока 
са пратећим садржајима  је у складу са Планом. Развојем оваквог концепта, у складу са заштитом 
животне средине подстиче се инвентивност у процесу планског развоја подручја. 

Правилима уређења и правилима грађења на грађевинском земљишту у границама грађевинског 
подручја дати су урбанистички параметри који ће бити обавезни за израду овог Плана. 

Ова правила се  примењују за  насеља у којима се директно примењује Просторни план територије 
Града и за која су урађене шематски прикази уређења насеља, а усмеравајући се за насеља за која 
се условљава разрада плановима генералне регулације. 
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Урбанистички планови ће се радити за сва насељена места, осим за насеља за која су урађени 
шематски прикази уређења насеља, али је могуће радити и урбанистички план по посебним 
потребама за  групу насеља. 

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

Положај обухвата Плана 

Насеље Чалма је удаљено 15km од административног центра Сремске Митровице, на 45о5' северне 
географске ширине и 19о31' источне географске дужине, на просечној надморској висини од 129mНВ. 
Најближа насеља у окружењу су Дивош и Лаћарак.  

Мрежом општинских саобраћајница простор обухвата Плана је повезан са општинским и државним 
путевима, а атарским путевима са окружењем. 

 

 

Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

Простор обухвата Плана налази се на јужним странама Фрушке горе, на граници између 
фрушкогорског лесног платоа и лесне терасе. Рељеф атара и насеља је  благо изражен. 
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Педолошке карактеристике терена   

Педолошке карактеристике терена простора обухвата Плана су у многоме измењене 
урбанизацијом простора. Највећим делом су сада вештачки створене површине.  

Хидролошке карактеристике 

Простор обухвата Плана припада сливу Кузминске Шидине ( канал) према северу и према југу сливу 
Ободног канала. Подземне воде  у насељу крећу се на 10-20m дубине.  

Климатске карактеристике 

Климатске карактеристике су један од битних фактора садашње и будуће намене простора, у 
смислу  сагледавања биланса подземних вода. Због тога се анализи фактора климе који утичу на 
укупни биланс подземних вода мора приступити са пажњом. Фрушка гора није висока планина и 
као доминантан фактор ове климе појављује се бујан шумски покривач. Њени виши делови имају 
обележја ниже планинске климе, док у осталим деловима влада умерено-континентална клима са 
утицајем континентално-панонске климе са севера. Венац Фрушке горе штити простор обухвата 
Плана  и сва насеља јужно од њега од упада хладних ваздушних маса са севера, због чега је овде 
микроклимат топлији и повољнији за планиране намене и активности у простору. 

Микроклимат је битно измењен у односу на постојећи у току експлоатације у смислу повећања 
максималних температура.  

Клима на простору обухвата Плана  генерално гледано је умерено континентална са 
микроклиматским специфичностима због утицаја планинског подручја и самог била Фрушке 
горе. 

Средња годишња температура ваздуха износи 10,9оC. Најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -1,4оC, а најтоплији јули са +24,4 оC. Први мраз се јавља од 1-16 новембра, а у 
вишим пределима од 16. новембра до 1. децембра. Ово се објашњава утицајем шумског појаса у 
нижим брдовитим пределима. 

Највише падавина има у пролеће и лето,  а најмање у јесен и зиму. 

Кише падају у облику пљускова у јуну месецу. Просечна количина падавина је 650л/м2 а падавине 
у зони Фрушке Горе достижу и 1200 мм годишње. На кишомерној станици “Иришки Венац” 
забележена највећа средња вишегодишња количина падавина у односу на остале кишомерне 
станице, а износила је 776,04 мм. С обзиром на то да се ова кишомерна станица налази на 
надморској висини 445 м, а да је просечна надморска висина Врдничког басена око 280 м, а 
Бешенова око 230 м, може се претпоставити да је на њега у истом периоду излучена мања 
количина падавина. 

Падавине у облику снега су ограничене на период од децембра до половине марта.  
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Облачност, која спречава осунчање и смањује интезитет сунчеве инсолације,  је најмања  у августу 
( 3,6 десетина покривености неба или 36%) док је највећа облачност у децембру (75%) Просечна 
годишња облачност је 57% што не представља велику вредност. У величину облачности улазе и 
високи, танки и прозирни облаци а и они који нису у зениту и на путу сунчевих зрака, те добијене 
вредности тако треба и посматрати. Ведри дани су заступљени са 16,3% и има их просечно 
годишње око 60 дана. Мутни дани, просечна годишња учесталост је 28,8% или 105 дана. Највећи 
број дана у години долази на умерену облачност. 

Учесталост дана са маглом која у току дана спречава осунчавање има просечну годишњу честину 
од око 35 дана са најчешћим јављањем у децембру. У вегетационом пероду, односно лети 
заступљеност је око 6 дана. 

Учесталост дана са градом је око 2 дана годишње, са најчешћом појавом у јуну. 

Средње трајање периода са снегом је од 120 до 160 дана годишње са првом појавом снега у 
новембру са задњим снегом у априлу. 

Најчешћи ветрови на овом подручју су источни – кошава у јесен, зиму и пролеће, а у летњем 
периоду преовладају западни и северозападни ветрови. Северац се јавља лети, а јужни ветар у 
пролеће. Поред регионалних ветрова чест је локални ветар "фрушкогорац". Забележена повећана 
влажност ваздуха условљена је близином Дунава, као и планинским рељефом у залеђу.   

Оваква клима је повољна за развој планиране туристичке намене посебно у летњем периоду, али 
и у свим годишњим добима за живот и рад људи. 

Сеизмика 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година у обухвату Плана, према 
подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су VI-VII односно VII степен сеизмичког 
интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У ширем подручју утврђен је 
земљотрес јачине VII степени. У односу на структуру и тип објеката, дефинисане су класе 
повредивости, односно очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица 
сматра се да ће се за VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан 
земљотрес“. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 
објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према 
Европској макросеизмичкој скали, како би се максимално предупредиле могуће деформације 
објеката под сеизмичким дејством. 
На терену  листа Нови Сад, коме припада шири простор лежишта „Мутаљ“, у централном делу се 
налази Фрушка Гора, која представља хорст формиран од краја терцијера до касног квартара. 

 
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
Конфигурација терена утицала је на формирање просторног концепта насеља. На контакту 
морфолошких целина формирано је насеље које припада  прелазном типу између равничарског  
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и планинског насеља са преовлађујућим елементима равничарског типа. Насеље има релативно 
правилну мрежу улица  у облику крста  који је формиран на укрштају главних улица – Бранка 
Радичевића и улица Победе. 

На том простору формиран је центар насеља са карактеристичним објектима централних садржаја 
(Црква, Школа, Дом културе ). У свим улицама на регулационим линијама изграђени су 
једнопородични стамбени објекти руралног катактера. Стамбени фонд је релативно нов, конфоран са 
свом неопходном инфрасруктуром. 

У центру насеља изграђени су објекти у јавној намени. 

У простору обухвата Плана се  налазе објекти месне заједница са 4 канцеларије са  малом салом и 
архивом око 130m2 , пошта,  школа и амбуланта. Објекат Дома културе је порушен. Постоји и објекат 
продавнице. 

Централно место у обухвату Плана заузима  парковска површина са Спомеником палим борцима и 
жртвама фашистичког терора. Парковско зеленило је релативно старо са просечно добром 
кавлитативном структуром садног материјала.  

У улици Бранка Радичевића изграђен је низ породичних стамбених објеката и започета изградња у 
Занатлијској улици. Карактерисика руралног начина организације простора је : стамбени објекат на 
парцели ''до улице'', затим економско двориште са помоћним објектима и окућница у дубини блока. 
Приступ свим грађевинским парцелама је са улице. Парцеле имају минималну ширину од 15m, а 
укупне површине су веће од 500 m 2 .  

 

НАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ 

Површина 

ha 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 4,0 

ПОВРШИНЕ ЗА МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ 0,07 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 1,0 

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ  1,17 

НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ 0,4 

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА 0,01 

ЈАВНИ ПУТ 1,0 
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УЛИЦА У НАСЕЉУ 0,45 

УКУПНО 8,1 

                                                   Намена површина у постојећем стању 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Саобраћајна мрежа и објекти 

У оквиру обухвата Плана постоји изграђена саобраћајна мрежа са већ дефинисаним 
регулационим појасом улица. Ову мрежу чине улице Победа , Бранка Радичевића, Занатлијска и 
Лединска.  

Приступ предметној локацији Плана је преко постојеће насељске саобраћајне мреже. 

 

Водна инфраструктура 

На предметној локацији у улици Бранка Радичевића и улици Победа, изведена је водоводна мрежа 
АЦ ДН 100мм, у улици Занатлијска изведена је водоводна мрежа ДН 50мм, док у улици Лединска 
не постоји улична водоводна мрежа, тако да је у оквиру предметног блока решено 
водоснабдевање објеката и могућност прикључака објеката на комуналну инфраструктуру. 

У насељеном месту Чалма није изведена фекална канализација, тако да је одвођење отпадних вода 
решено путем индивидуалних септичких јама лоцираних на приватним парцелама. 

Обухват Плана се налази у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у Сремској 
Митровици и Чалми. Ниво подземних вода налази се на 1,50-2,5м испод коте терена. 

 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска мрежа и објекти 

У предметном обухвату Плана постоји ТС 20/0,4kV „Центар“ и ТС 20/0,4 kV „Чалманска“, и 
надземна средњенапонска и нисконапонска мрежа (0,4 kV) чији капацитет је довољан за 
снабдевање постојећих објеката, и власништво су Огранка Електродистибуција Сремска 
Митровица. 
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Гасна инфраструктура 
 

У преметном обухвату  ЈП „СРБИЈАГАС“ има својих објеката и то: 

 Дистрибутивну гасоводну мрежу насеља Чалма од полиетиленских цеви, пречника од d40 
и d110 за снабдевање потрошача у насељу Чалма, максималног притиска 4bara, положену 
у регулационом појасу улица у насељу Чалма. 

Телекомуникациона мрежа  

Телеком Србија има на предметној локацији изграђену телекомуникациону инфраструктуру коју 
чине оптички каблови од посебне важности за ТК саобраћај и подземни бакарне каблове 
приступне мреже насеља Чалма. 

Евидентирана и заштићена културна добра 

   У обухвату предметног Плана налази се део Просторно културно-историјске целине Центар 
Чалме у статусу евидентиране непокретности - Евиденциони лист бр. 270 од 22.06.2020, (Сремске 
новине бр. 3098 од 15.07.2020.), а коју чине: 
1) Објекат локалне самоуправе на парцели 362/1 КО Чалма у својству непокретности са 
споменичким вредностима и Споменик мештанима Чалме страдалим током Другог светског 
рата на парцели 362/1 КО Чалма у статусу евидентиране непокретности ( ев.лист бр. 284 од 
09.07.2020.)  и део заштићене околине исте Целине која обухвата парцеле 362/1, 363, 364 и део 
парцеле 914 наспрам парцеле 362/1 све КО Чалма. 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 1.1.  Планирана намена површина 

Основна планирана намена простора је становање са централним садржајима. Планирано 
породично становање руралног карактера у блоку централних насељских садржаја заузима 4,0ha 
и не мења се у односу на постојеће стање. Планирано је повећање могућности изградње нових 
објеката намењених становању у улици Лединска. Површине са централним садржајима ће се 
повећати од 1,17 ha на 1,52 ha тако да се у улици Бранка Радичевића стварају просторни услови 
за изградњу објеката у јавној намени. Постојеће зелене површине које се уклапају урбанистички 
у простор блока и надопуњују  централне и комерцијалне  садржаје остају непромењене.  
    

НАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ 

Површина 

ha 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 4,0 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0,11 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 1,0 

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ  1,52 

МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА 0,01 

ЈАВНИ ПУТ 1,0 

УЛИЦА У НАСЕЉУ 0,45 

УКУПНО 8,1 

                                                   Планирана намена површина 
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Могуће компатибилне делатности централној зони насеља су : 
 услуге у функцији становања   
 угоститељство,  
 спорт и рекреација,  
 администрација,  
 здравство,  
 трговина,  
 отворене зелене површине –парк. 

 
На простору обухвата Плана примениће се све техничко-технолошке мере у смислу заштите свих 
природних ресурса. 
Уређењем зелених површина парка и уличних коридора поред заштитне улоге имаће и естетску 
улогу уз истовремено уклапање у околни предео-пејсаж до потпуне рекултивације и обнове 
нарушеног простора. 

 

 1.2. Подела простора на урбанистичке целине, зоне и блокове 

Простор обувата Плана ( 24,0ha) представљаће једну урбанистичку целину. 

У оквиру те целине, опредељено је пет  урбанистичких  зона: 

1. ЗОНА А- зелене површине...............................................    површине    1,01ha  
2. ЗОНА Б -  породично становање...................................     површине    4,0 ha  
3. ЗОНА Ц-  централни садржаји........................................... површине    1,52ha  
4. ЗОНА Д -  комерцијалне делатности............................      површине    0,12ha  
5. ЗОНА Е -  саобраћајне површине.................................      површине    1,45ha  

 

У Планом обухваћеном простору, у зонама А и Ц ,  према намени површина и планираној 
организацији простора, формирано је 5 функционалних целина- БЛОКОВА. 

Урбанистичка зона А–  зелене површине 

Урбанистикчу зону „А“ чине парковске површине, блок „А1“- централни парк насеља Чалма и 
блок „А2“, мањи парк. На овим, делимично уређеним површинама, могуће је хортикултурно и 
партерно уређење  простора за одмор или игру деце. У овом простору формирати зелени ''кутак'' 
у који се постваља урбани мобилијар и реквизити за игру деце, рекреацију одраских и слично.За 
комплентну реконструкцију и преуређење ових простора, које захтева додатну инфраструктурну 
опремљеност  предвиђена је израда Урбанистичког пројекта. 

У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како је Планом 
предвиђено. 
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Урбанистичка зона Б–  породично становање 

Постојећи објекти породичног становања руралног карактера, на сопственој парцели, спратности 
до П+1+Пк, са пратећим помоћним објектима, типичним за сеоска домаћинства. Предња  
грађевинска линија је на  регулационој  линији, која дели приватна дворишта од јавне површине 
улице. За сваку нову градњу, задржавају се предња грађевинска линија на регулацији и спратност 
до П+1+Пк. Планирано је повећање могућности изградње нових објеката намењених становању 
у улици Лединска. Предња грађевинска линија на овој страни улице, увлачи се цца 7,2м од 
регулационе линије. 

Урбанистичка зона Ц–  централни садржаји 

У оквиру ове зоне издвајају се 3 блока: 

Блок „Ц1“- локална самоуправа и култура. Постојећи објекат локалне самоуправе има својство 
непокретности са споменичким вредностима, те се  спољни изглед објекта усклађује са 
конзерваторским условима. Могућа је изградња новог објекта или доградња постојећег, који ће 
бити такође у јавној функцији, за потребе садржаја из области културе. Нови објекат је по свим 
параметрима потребно ускладити са постојећим, па ја за овај блок обавезна израда Урбанистичког 
пројекта архитектонске разраде локације. 

 Блок „Ц2“- образовање. У овом блоку налази се објекат основног образовања, са школским 
двориштем и спортским теренима. У комплексу школе могуће је партерно преуређење и 
озелењавање, као и реконструкција и санација постојећег објекта, а за сваку доградњу и 
евентуалну нову изградњу, неопходна је израда Урбанистичког пројекта.  

Блок „Ц3“- здравсвена заштита. Постојећи објекат амбуланте са могућношћу проширења 
садржаја у функцији здравства, уз обавезну израду Урбанистичког пројекта архитектонске 
разраде. Могућа препалцелација парцела бр. 346 и 347, односно спајање у једну. 

Урбанистичка зона Д–  комерцијалне делатности 

Зона планирана за изградњу објеката и уређење површина за комерцијалне и услужне делатности, 
тј. објекте у функцији трговине за снабдевање локалног становништва прехрамбеним 
производима и сл.(маркети, самоуслуге,итд.) 

Урбанистичка зона Е –  саобраћајне површине 

Површине регулационог појаса саобраћајница дефинисан је регулационим линијама, односно 
уличним коридорима. У овом простору планира се изградња саобраћајне и све остале 
инфраструктуре као и уређење јавних зелених површина ( дрвореди ). 
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Објекти чија је изградња забрањена- врста и намена 

Објекти чија изградња је забрањена у урбанистичким зонама, односно блоковима, су објекти за 
које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у 
прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне 
средине на Студију процене утицаја на животну средину. 

У свим урбанистичким зонама у обухвату Плана  забрањена је изградња објеката за производњу 
и остали пословни садржаји који нису компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за 
складиштење отпадака, објекти у којима се у технолошком процесу врши испуштање и просипање 
материја које су по свом саставу опасне и штетне за подземне и површинске воде, објекти у којима 
се производи бука, штетне еманације и вибрације, а које нису у границама дозвољених вредности 
за стамбено окружење и слично. 

У урбанистичким зонама породичног становања, могуће је поред основне намене као додатну 
намену градити и објекте мале привреде и производног занатства уз услов да је делатност 
компатибилна стамбеном окружењу, односно да не загађује стамбену околину штетним 
еманацијама, саобраћајним и паркинг потребама за простором јавне намене, буком и сл.         

У регулационим појасевима постојећих и планираних јавних простора у функцији саобраћаја 
забрањена је изградња објекти свих врста и намена осим објеката путне инфраструктуре и путне 
привреде, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре. 

 

1.3. Површине јавне намене 

Укупна површина обухвата плана је 8,1ха.  Површине јавне намене су следеће парцеле: 

362/1, 362/2, 917, 914, 379, 746, 346, 347 и 350 

Укупно 4,0ха, што чини 49,4% обухвата плана. 

 

1.4. Инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Општа правила 

Концепт саобраћаја заснива се на постојећој мрежи саобраћајница.  Предвиђено је дограђивање, 
проширење и реконструкција постојећих саобраћајних површина у целој ширини планиране 
регулације, са циљем формирања геометријских профила који испуњавају савремене стандарде и 
прописе везане за саобраћајну инфраструктуру.  
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Према члану 37 Закона о јавним путевима, ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако 
да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

За све предвиђене интервенције (саобраћајни прикључак..) и инсталације које се воде кроз 
земљишни појас (парцелу пута) локалног пута, потребно се обратити управљачу пута, за 
прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације за изградњу и постављање 
истих у складу са важећом законском регулативом. 

Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно 
непосредни приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријуме за проходност меродавног 
возила сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („СЛ. Лист СРЈ“ бр. 
8/95). 

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

Денивелација у виду степеника, од регулационе до предње грађевинске линије није дозвољена. 

Денивелација се усклађује унутар објекта. 

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

При пројектовању је обавезна примена одредби из Правилника о техничким стандардима 
приступачности /“Сл.гласник“бр. 19/2012) 

 

 

Посебна правила за  реконструкцију саобраћајних површина 

Коловоз за кретање возила 

Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 м, изузетно 2,4 м ;примењује се ВР ≤ 40 
км/час. Ширину коловоза за кретање возила у  реконструисаним улицама димензионисати  на 
ширину од 6,0 м, минимално на 5.5м. 

Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од минимум 6,0 
тона. 

Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним нагибом. 
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Пешачке саобраћајне површине  

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру регулације саобраћајница. 
По правилу, ради се о обостраним или једностраним пешачким стазама вођеним на правцима 
саобраћајница.   

• Ширина пешачких стаза за планиране саобраћајнице је минимум 1,5 m за саобраћајни 
профил (изузетно 0,8 m за једносмерни саобраћај), односно 2,0 m за слободни профил(изузетно 
1,2 m за једносмерни саобраћај),. 

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

• Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима: 

а) максимално +12cm  

- на месту контакта са  коловозом намењеном за кретање возила 

 - на месту контакта са подужним паркингом 

б) максимално +10cm   

- на месту контакта са управним и косим паркинзима. 

 При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015). 

 

Нивелациони план јавних површина 

Одводњавање површинских вода врши се гравитацио ка систему отворене или затворене 
атмосферске канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе линије ка 
саобраћајници. Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће коте терена,  колских 
прилаза, пешачких стаза на регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. 
Максимални попречни нагиби на пешачким стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу 
граничних вредности које испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских вода и од 
техничко-технолошких ограничења.  
     При пројектовању обавезна је примена одредби из Правилника о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалиддитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015). 
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Водоводна инфраструктура 

Постојећа водоводна мрежа је старости веће од 40 година, изведена од азбестцементних цеви, 
тако да је неопходна реконструкција и замена цевовода приликом планиране реконструкције 
централног блока насеља Чалма (саобраћајног путног појаса на јавној површини). 

У насељеном месту Чалма не постоји изграђена фекална канализација.  

Реконструкцију водоводне и евентуалну изградњу канализационе мреже изводити у свему према 
Закону о планирању и изградњи, у складу са постојећом изведеном мрежом и расположивим 
простором. 

Атмосферске воде није дозвољено упуштати у фекалну канализацију, већ предвидети њихово 
упуштање у атмосферску канализацију према условима Градске управе за опште и заједничке 
послове Сремска Митровица. 

 

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетски систем 

Огранак Електродистрибуције Сремска Митровица задржава у даљој употреби све постојеће 
трасе и коридоре своје електроенергетске инфраструктуре у простору обухвата Плана. 

Изградња нових ЕЕО 20кV и 0,4 кV планира се у складу са захтевима будућих корисника система. 

Развојним плановима Огранка Електродистрибуције Сремска Митровица, на средњем напону је 
предвиђена изградња објеката за 20 кV напонски ниво. Објекти се граде као подземни (кабловски 
водови 20 кV). Оријентациона дубина на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1,0 метара, у 
односу на површину тла. 

Предвиђена је градња трансформаторских станица искључиво за 20/0,4 кV напонску 
трансформацију. Трансформаторске станице се граде као монтажно бетонске (МБТС) и стубне 
(СТС). Могућа је изградња и такозваних зиданих трансформаторских станица (ЗТС) и то 
искључиво за индустријске потрошаче. Површина потребна за изградњу МБТС  (са уземљењем) 
је од 35м2 до 45м2. Оптимална удаљеност МБТС од других објеката би требало да је најмање 3м 
(ова удаљеност ни у ком случају не сме износити мање од 1м). 

Нисконапонска ел. мрежа се гради као надземна и као подземна (кабловска).Оријентациона 
дубина на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1,0м, у односу на површину тла. 

У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. Гласник РС“ бр. 40/2021) у заштитном појасу 
испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се градити објекти, изводити друге 
радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са планским 
актом,  
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наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним закином или 
техничким нормативима и другим прописима. 

Власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи грађевинске радове 
у тони заштите енергетског објекта, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, 
дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта. 

Ширине заштитног појаса за надземне и подземне електроенергетске водове дате су у условима  
Елекродистрибуције Србија, бр. 24608004-07.06-77697/2-22 и саставни су део овог Плана.  

 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

Телеком Србија на предметној локацији има изграђену телекомуникациону инфраструктуру. 

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је у срадњи са надлежном службом 
„Телеком Србија“ извршити трасирање и обележавање трасе постојећих каблова, како би се 
дефинисали тачан положај и дубина телекомуникационих каблова, да бе се затим одредио начин 
заштите постојећих телекомуникационих каблова уколико су угрожени. 

У случају могућег угрожавања, потребно је предвидети заштиту и евентуално измештање каблова, 
на терет инвеститора/извођача. Приликом избора извођача и заштите постојеће телекомуникационе 
инфраструктуре водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за такву врсту радова и да 
се налази на листи квалификованих извођача радова „Телекома Србија“. 

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на 
основу услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати 
телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју обухвата плана без обзира на ранг 
пута. 

Потребно је предвидети нове телекомуникационе коридоре (пре свега уз постојеће саобраћајнице) 
како би се омогућило прикључење објеката на постојећу мрежу Телекома. Предвидети полагање 
цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова, од објеката ка уличном коридору- 
јавној површини. 

На предметном подручју не постоје РР коридори фиксне телефоније који су у надлежности 
„Телеком Србија“. 

На предметном подручју за сада нема активних и планираних базних станица Телекома Србија- 
систем за мобилну телефонију. 

Потербно је предвидети могућност постављања базних станица на објектима. Како базне станице 
често нису уз рангиране саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом оптичких 
приводних каблова до њихових локација. 
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Садњу високог растиња планирати на удаљености од телекомуникационе трасе најмање 2 метра. 

Начин и услови повезивања будућих објеката на телекомуникациону мрежу биће дефинисани 
накнадно и за сваки објекат посебно. 

У циљу заштите постојећих и будућих телекомуникационих каблова, као и у циљу дефинисања 
услова за израду телекомуникационих инсталација у објектима, потребно је , пре почетка израде 
пројектне фокументације за изградњу и било каквих радова на предметном подручју, прибавити 
услове-сагласност „Телеком Србија“. 

 

Гасна инфраструктура 

За дистрибутивне гасоводе поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану 
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар“ Правилник је објављен 
у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. год., а ступио је на снагу 22.10.2015.год. 

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и 
непокретне објекте, осим других линијских инфраструктурних објеката. 

Све евентуалне радове и заштиту гасовода вршити према условима „Србијагас“, бр. 0601/2984 од 
20.04.2022. год, који су саставни део овог плана. 

 

Комунална инфраструктура 

 

Основни предуслови за несметано прикуплљање и изношење комуналног отпада из објеката 
унутар обухвата ПДР-а су: 

 Простор за одлагање комуналног отпада се прилагођава контејнерима запремине 1,1м3 или 
кантама од 120лит. Предвиђена места морају бити у нивоу коловоза или са обореном 
ивицом према коловозу, због покретљивости контејнера или канти и лакше манипулације 
истим; 

 Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну ширину 
3,6м, висину пролаза 4,0м и носивост коловоза већу од максималне носивости специјалних 
возила – смећара, чија је просечна бруто тежина 26 тона. 
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1.5. Зелене површине 

 
У обухвату Плана зелене површине биће дефинисане као заштитне и естетске површине јавног 
коришћења, парковске површине и улично зеленило. 
Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од 
прашине и гасова, стварање слободних простора за задовољење дела укупних потреба 
становништва за зеленим површинама. 
 
  
 
Уређене зелене површине  
 
У оквиру Плана предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од компактних 
засада листопадне и четинарске вегетације. Потребно је створити спратну конструкцију са 
прелазом од травног покривача ка шибљу, а затим ка дрвећу са густим крунама. Заштитно 
зеленило поставити управно на правац доминантних ветрова. Избор врста за заштитно зеленило 
је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је бирати 
дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене услове. 
  
Унутар обухвата је потребно формирати ''зелене блокове'' од аутохтоних врста. При овоме 
користити минимално 70% аутохтоних врста дрвећа. Током озелењавања не треба користити 
инвазивне врсте. 
Избор биљних врста одредити према геолошким и педолошким карактеристикама терена, 
климатским условима, карактеру и концентрацији штетних материја, њиховим еколошким, 
функционалним и декоративним својствима. 
На свим слободним површинама формира се травњак отпоран на гажење. 
 
Улично зеленило 

Oсновни задатак зелених површина у склопу уличних коридора је да изолују пешачке токове од 
колског саобраћаја, створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове и повећају 
естетске квалитете пејсажа.  

Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене 
траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од избора 
врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 
5-15 m. 

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за 
кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и 
повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања. 
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При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, декоративним својствима 
врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености условима раста у уличним профилима 
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове). 

При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се и одредбама 
Закона о јавним путевима. 

 

Општа правила уређења за зелене површине 

1. озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 
нормативима за пројектовање зелених површина; 

2. дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од инсталација и то од: водовода, 
канализације и гасовода 1,5 m, електрокаблова 2,5 m, ТТ и КДС мрежа 1,0 m; 

3. избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте; 
4. учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% (оптимално 50%), а 

примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним 
зеленим површинама, од укупног минималног процента грађевинске парцеле под зеленим 
површинама; 

5. не планирати садњу инвазивних врста: циганско перо (Asclepis syriaca), јасенолики јавор 
(Acer negundo), кисело дрво (Alianthus glandulosa ), багремац (Amorpha fruticosa), западни 
копривић (Celtis occidentlis), дафина (Elegnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен 
(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledithia triachantos), жива ограда (lycium halinifolium), 
петолисни бршљен (Parthenocisus inserta), касна смреза (Prunus serotina), јапанска фалопа 
(Reynoria syn.Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus 
pumila). 

6. за све зелене површине, уличне дрвореде и мирујући саобраћај бирати биљне врсте чији 
омотач плодова не изазива проклизавање  (Дивљи кестен -Aesculus hippocastanum ) врсте 
чији плодови  не  оштећују аутомобиле (врсте из рода Prunus: Црвенолисна шљива - Prunus 
cerasifera; Црвенолисна трешња – Prunus x cistena), као и врсте чији коренов систем не 
подиже асфалт и стазе (Липа-Tili sp., Бела топола- Populus alba) планиране зелене 
површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу разноврсност врста и 
физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације заштитних појасева; 
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1.6. Заштита непокретних културних добара 

Општи услови заштите 
- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 
њеној заштићеној околини обавезно очување постојеће уличне матрице и карактеристика 
просторне организације, очување евидентираних визура непокретности са споменичким 
вредностима  као реперних објеката, 
-  у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 
њеној заштићеној околини забрањено је извођење свих радова који могу угрозити споменичка 
својства и статичку стабилност објеката у статусу непокретности са споменичким вредностима; 
- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 
њеној зашићеној околини забрањено депоновање запаљивих и штетних материја у објектима у 
статусу непокретности са споменичким вредностима; 
- у зони евидентиране непокретности Просторно културно-историјска целина Центар Чалме и 
њеној зашићеној околини обавезно прибављање посебних услова заштите за све врсте радова на 
непокретностима са споменичким вредностима, као и за изградњу и извођење било какавих 
инфраструктурних радова у предметном делу њене заштићене околине; 
- у предметном делу наведене Целине и њене заштићене околине све инфраструктурне водове и 
прикључке изводити искључиво у складу са важећим грађевинским нормама и правилима за 
извођење ове групе радова, коришћењем искључиво атестираних материјала и поступака, на 
минималној удаљености  од 1 м од наведних добара, све земљане радове у овим зонама изводити 
искључиво ручно, ручним алатима и поступцима, без коришћења било какаве механизације и 
поступака за копање и набијање насипа који користе вибрације;  
За  непокретност са споменичким вредностиам под називом Објекат локалне самоуправе на 
парцели  362/1 КО Чалма применити следеће услове: 
-очување карактеристичних елемената архитектуре, вертикалног габарита, конструктивних и 
декоративних елемената екстеријера и ентеријера, карактеристичне материјализације и 
мобилијара; 
- дозвољена је конзервација, рестаурација, санација, адаптација, реконструкција и обнова 
архитектуре, конструкције, декорације ентеријера и екстеријера и мобилијара, у целини или у 
деловима, без нарушавања споменичких својстава, уз поштовање валоризације, основних 
конзерватосрких принципа реверзибилности поступака, уз минималну употребу савремених 
материјала и поступака; 
-дозвољена је изградња дворишних анекса, промена намене делова или целине, без промене 
висинске регулације, односно у висни вертикаланог габарита предметног објекта са споменичким 
вредностима по посебним условима заштите; 
-за све интервенције на предметном објекту обавезно је прибаљање појединачних услова заштите; 
За предметни део евидентитане непокретности Просторно културно-историјску целину Центар 
Чалме применити следеће услове: 
- у зони просторно културно-историјске целине обавезно је очување амбијенталних вредности, 
хоризонталне и вертикалне регулације, положаја објеката на парцели, односа грађевинске и 
регулационе линије, типа изградње; 
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- обавезно је очување карактеристичних елемената архитектуре објеката са споменичким 
вредностима који чине целину, њиховог вертикaлног габарита, конструктивних и декоративних 
елемената њиховог екстеријера, њихове карактеристичне материјализације;  
- забрањује се извођење радова који могу угрозити статичку стабилност свих објекта у 
предметном делу  просторно културно-историјске целине и радова који могу угрозити 
споменичка својства објеката у статусу непокретности са споменичким вредностима; 
- за објекте који се налазе у зони просторно културно-историјске целине, а нису њен саставни део 
(нису непокретна културна добра или објекти са споменичким вредностима), дозвољена је замена, 
уклањање или доградња по посебним условима заштите; 
За предметни део заштићене околине евидентиране непокретности Просторно културно-
историјска целина Центар Чалме применити следеће услове: 
- обавезно очување амбијенталних карактеристика, основне диспозиције садржаја у смислу 
односа и положаја зеленила и објеката,  постојеће уличне матрице и регулације; 
- дозвољава се урбанистичко и хортикултурно уређење и опремање без угрожавања споменичких 
својстава евидентиране непокретности по посебним условима заштите; 
- дозвољава се инфраструктурно опремање простора без нарушавања споменичких вредности по 
посебним условима заштите; 
- дозвољава се изградња, замена или уклањање постојећих објеката без споменичких вредности и 
изградња нових објекта, без угрожавања амбијенталних вредности заштићене околине, без 
угрожавања споменичких вредности евидентиране непокретности, без промене постојеће 
висинске регулације у простору заштићене околине. 
 
-АРХЕОЛОГИЈА: 
- За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите: 
- Oбавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом извођења 
земљаних радова на изградњи објеката и потребне инфраструктуре; 
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе 
oбавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да 
се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у 
складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима; 
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације; 
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување 
пронађених остатака који уживају претходну заштиту; 
- Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе у Сремској 
Митровици. 
 
- МЕМОРИЈАЛНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА: 
- Увидом у документацију утврђено је да се на простору обухвата Плана налази слећи објекат под 
заштитом: 1.Споменик мештанима Чалме страдалим током Другог светског рата, у парку дуж 
улице Победа на кат.парцели бр. 362/1 К.О. Чалма (Евиденциони лист бр. 284), који ужива 
заштиту као евидентирано добро и као ратни меморијал;  
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-На парцелама у обухвату Плана налази се и следећа непокретност која 
уживају заштиту као ратни меморијал: 1. Спомен плоча посвећена палим 
борцима и жртвама фашистичког терора, на згради Поште, улица Победа бр 
18 , кат. парцела бр. 363 КО Чалма;  
-За горе наведена добра издају се следећи услови: 
- Забрањује се уклањање и дислокација објекта или обележја под заштитом осим у посебним 
случајевима уз обавезно добијање одобрења и појединачних услова надлежне службе заштите; 
- Забрањује се додавање нових елемената (плоча, украса) на евидентирана добра и ратне 
меморијале под заштитом као и било каква друга измена истих без добијања одобрења и 
појединачних услова надлежне службе заштите; 
- Забрањени су радова који могу угрозити статичку стабилност наведених евидентираних 
добарапод заштитом и ратних меморијала; све радове који могу угрозити њихову 
стабилност обавезно је изводити пажљиво и употребом ручних алата; 
- Нове грађевине и објекти  на кат. парцели 362/1 КО Чалма морају бити на раздаљини од 
минимум 25 метра од евидентираног добра: Споменик мештанима Чалме страдалим током Другог 
светског рата, које се налази на истој парцели ; простор испред добра мора остати јаван и бити 
доступан, у његовој непосредној близини - 5 м, не сме се постављати урбани мобилијар (клупе, 
стајалиште за бициклове, канта, итд.); 
- Нове грађевине и објекти  на кат. парцели 362/1 КО Чалма морају бити на раздаљини од 
минимум три метра од зида зграде Поште на ком се налази Спомен плоча посвећена палим 
борцима и жртвама фашистичког терора, кат. пацела 363 КО Чалма; простор испред плоче мора 
остати јаван и бити доступан, на њега се не сме постављати урбани мобилијар (клупе, стајалиште 
за бициклове, канта, итд.); 
- забрањује се складиштење отпадних и штетних материја у непосредној близини наведених 
евидентираних добара и ратних меморијала под заштитом; 
-дозвољава се обнова, санација, конзервација и рестаурација, која неће угрозити споменичка 
својства и постојеће карактеристичне конструктивне и декоративне елементе евидентираних 
добара и ратних меморијала под заштитом; сви радови морају бити обављени према појединачним 
условима надлежне службе заштите; 
- дозвољава се инфраструктурно, урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и одржавање 
припадајућих парцела које неће угрозити споменичка својства евидентираних добара и ратних 
меморијала под заштитом; сви радови морају бити обављени према појединачним условима 
надлежне службе заштите; 
 

 

1.7. Услови и мере заштите животне средине 

На простору обухвата плана нису вршена мерења параметара у контексу утврђивања квалитета  
ваздуха, воде и земљишта, али с обзиром на одсуство потенцијалних загађивача, може се 
проценити да се радно и стамбено функционисање људи у простору у обухвату плана одвија без 
значајних негативних утицаја на ваздух, воду и земљиште. Емисија загађивача на обухваћеном 
простору је минимална и ублажава се предвиђеним техничким интервенцијама као и планираним 
зеленилом у уличним коридорима. 
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У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у обухвату плана неопходно 
је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта. 

У контексту заштите воде од загађења предвиђено је: 

 обезбеђење снабдевања водом за пиће и санитарне потребе преко насељског водоводног 
система; 

 сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода до реципијента. 
 

Загађење ваздуха издувним гасовима, загађење буком и загађење тла и подземних вода решено је 
техничким мерама заштите кроз планирање регулационог појаса улице и пројектовање 
саобраћајнице, инфраструктурних објеката у складу са прописима и стандардима. Заштита 
ваздуха предвиђена је правилним избором дендролошких врста које ће утицати, пре свега, на 
побољшање микроклиматских услова (смањење инсолације, снижење екстремних температура, 
заштиту од ветра и изравњавање дефицита кисеоника), на смањење негативних ефеката 
саобраћаја. 

У контексту заштите земљишта, комунални отпад ће се одлагати у одговарајуће контејнере, а 
потом на уређен и адекватан начин транспортовати од стране надлежне комуналне организације 
на предвиђен простор за одлагање. 

Адекватним уређењем јавних зелених површина унапредиће се микроклиматски и санитарно 
хигијенски услови простора. Такође, предметно зеленило биће у функцији заштите ваздуха од 
загађења и буке. 

 

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

Заштита од земљотреса 

На подручју обухвата Плана могућа је појава земљотреса интензитета 7˚MCS за повратни период 
од 100 година и 8˚MCS повратни период од 200 година. Мере заштите подразумевају примену 
свих законски прописаних мера заштите приликом планирања, пројектовања и изградње објеката, 
као и реконструкцију постојећих објеката, које се односе на изградњу објеката на подручјима 
могућих трусних поремећаја јачине 7˚и 8˚MCS. 

Заштита од пожара 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељима кроз урбанистичке 
показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења 
(регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина 
саобраћајница, паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну 
примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења. 
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Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике Србије не дефинише посебне услове у 
погледу мера заштите од пожара. У фази пројектовања и изградње објеката са свим припадајућим 
инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применти мере заштите од пожара утврђене 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област 
заштите од пожара. 

За појединачне објекте у поступку издавања локацијских услова, на основу којих се издаје решење 
о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите од пожара сходно чл. 54 Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015) 
и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник 
РС“, бр. 113/2015 и 96/2016). 

Заштита од удара грома 

Атмосферско пражњење је електрично пражњење између облака и земње, а састоји се од једног 
или више удара. Громобранске инсталације пројектовати у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996), 
односно одговарајућим стандардима за громобранске инсталације. Примена техничких прописа 
знатно смањује ризик од оштећења изазваних ударом грома у штићени објекат.Инсталација 
заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске инсталације. 

Спољашња громобранска инсталација 

Елементи спољашње громобранске инсталације су: прихватни систем (сви метални елементи 
кровне конструкције...), спусни проводници и систем уземљења. 

Унутрашња громобранска инсталација 

Унутрашња громобранска инсталација обухвата све додатке спољашњој инсталацији. Обавезно 
је њено планирање и извођење да би се спречило секундарно дејство директних атмосферских 
пражњења и елиминисали утицаји унутрашњих пренапона. Унутрашња громобранска 
инсталација штити осетљиву електронску опрему и компоненте од утицаја електромагнетних 
поља при директном атмосферском пражњењу и људе од струјног удара и варничних прескока 
између неповезаних металних маса унутар објеката.  

Материјали за громобранске инсталације, број и тип уземљивача, морају бити одабрани у 
зависности од опасности од корозије према JUS N.B4.800:1996. 
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Заштита од пренапона 

При директним атмосферским пражњењима у спољашњу громобранску инсталацију која је 
постављена на објектима са осетљивом опремом, у одређеним случајевима се могу појавити 
индуковани пренапони, који често могу бити толико високи да угрожавају осетљиву опрему, 
компоненте и све инсталације за управљање и комуникацију. Осим ових претњи због утицаја 
електромагнетних поља услед директних атмосферских пражњења, по водовима који повезују две 
структуре могу се преносити пренапонски таласи празног хода и струјни таласи кратког споја 
(транзитни таласи).  

Пренепонски таласи јављају се услед: директног удара грома у надземне водове; утицаја 
магнетног поља на водове; директног удара грома; расподелом потенцијала око места удара 
грома; утицаја магнетног поља на унутрашње инсталације и опрему. 

Директне штете које често износе више десетина хиљада еура, занемарљиво су мале у односу на 
индиректне штете упада пренапона због уништења података садржаних у рачунарима, као и штете 
због престанка рада технолошких инсталација. Сви индуковани пренапони и сви транспортовани 
пренапонски таласи и таласи струја кратког споја представљају примарну претњу изолацији 
нисконапонских пријемника, нисконапонске опреме, инсталације и опреме малог напона као и 
осетљиве електронске опреме за управљање и комуникацију. Ови пренапони у објекте могу 
"допутовати" електроенергетском мрежом или ПТТ водовима. Могу настати и индукцијом због 
директног атмосферског пражњења у објекат или прежњења непосредно у суседству. Ради тога је 
законодавац и цео технички развијени свет, заштиту скупоцених и незамењивих инсталација и 
опреме од продора пренапона у њих, решио на одговарајући начин: постављањем довољног броја 
и одговарајућих врста одводника пренапона на улазе инсталације. 

Заштита од ратних дејстава 

Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и материјалних 
добара) спроводиће се на основу услова и захтева које поставља Министарство одбране.  

За простор који је предмет израде плана, нема посебних услова за прилагођавање потребама 
одбране земље. Као заштитни објекти могу да се користе подрумске и подземне просторије у 
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара. 

1.9. Мере енергетске ефикасности 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на 
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасно решење и 
технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова (Правилник о енергетској 
ефикасности зграда, „Сл.гласник РС“, бр. 61/2011). 

Повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних 
услуга, је у економском интересу и од значаја за заштиту животне средине, а све у контексту 
одрживог коришћења и очувања природних ресурса. 
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Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се: 

 изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења унутарнасељског 
комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 

 подизањем уличног зеленила (смањује се загревање тла и ствара се природни амбијент за 
шетњу и вожњу бицикла); 

 пројектовањем и позиционирањем објеката  према климатским аспектима изложености 
сунцу и утицаја суседних објекта, подизањем зелених кровова, као компензација 
окупираном земљишту; 

 сопственом производном енергијом и другим факторима; 
 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и обновљивих извора 

енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских 
или централизованих система грејања и хлађења. 
 
Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере: 

 пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих уз 
поштовање принципа енергетске ефикасности; 

 реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије 
за загревање објеката (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), 
заштита од Сунца, природна вентилација и сл.; 

 омотач објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или 
санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере); 

 систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и 
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и 
модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских 
вентила, делитеља мерача топлоте и друге мере); 

 унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура 
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, 
влажности и чистоће ваздуха); 

 унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета 
осветљености); 

 

У циљу побољшања енергетске ефикасности приликом сваке реконструкције постојећих објеката, 
дела објекта или омотача објекта, без обзира на корисну површину објекта, треба задовољити 
минимум захтева за енергетску ефикасност. 

Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у супротности са 
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано 
коришћење објеката. 
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1.10. Услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим 
лицима  

 
С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени број корисника са посебним 
потребама, треба предвидети пешачке стазе са рампама, на местима денивелације између разних 
категорија саобраћајних површина чиме би били обезбеђени услови за несметано кретање ових 
лица. Из истих разлога, код грађевинских објеката, чија кота пода је денивелисана у односу на 
коте околних тротоара, треба предвидети, поред степеника, и рампе преко којих би се омогућило 
несметано кретање хендикепираних лица.  

Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине грађевинске објекте, 
треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских колица као што су: изградња интерних 
рампи на местима где је то потребно, прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени 
број паркинг места за хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.     

Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких прелаза, 
места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица са посебним потребама 
у простору, као и при пројектовању објеката за јавно коришћење извести у складу са Правилником 
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, бр. 22/2015).  

 

При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није дозвољено формирање 
вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То подразумева изградњу пешачких 
површина са континуалним попречним и подужним падовима, без нагле промене висине, при 
чему су нагиби ограничени са следећим максималним вредностима:  

 подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на пешачким 
површинама не могу бити већи од 5%, изузетно 8,3% за кратка растојања, 

 највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања пешака износи 
2%. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2.1.Општа правила грађења 

Просторним планом дате су стратешке смернице развоја територије Града Сремска Митровица  
па самим тим и развоја сеoских насеља. 
У том смислу унапређење насеља у смислу коришћење  земљишта за формирање површина  за 
становање са урбаном саобраћајном матрицом и савременим садржајима сеоског стамбеног блока 
са пратећим садржајима  је у складу са планом. Развојем оваквог концепта, у складу са заштитом 
животне средине потиче се инвентивност у процесу планског развоја подручја. 

Правилима уређења и правилима грађења на гређевинском земљишту у границама грађевинског 
подручја дати су усмеравајући урбанистички параметри. 

Ова правила се  примењују за  насеља у којима се директно примењује Просторни план територије 
Града и за која су урађене шематски прикази уређења насеља,а усмеравајући су занасеља за која 
се условљава разрада плановима генералне регулације. 

Урбанистички планови ће се радити за сва насељена места, осим за насеља која су урађене 
шематски прикази уређења насеља, али је могуће радити и урбанистички план по посебним 
потребама за  групу насеља. 

 

Планирани урбанистички параметри  

Грађевинска парцела 

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена 
регулационом линијом према јавном путу, границама парцеле према суседним парцелама и 
преломним тачкама одређеним геодетским елементима. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу 
објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима. 

Грађевинска парцела може се укрупнити препарцелацијом или делити парцелацијом до 
минимума утврђеног овим правилима, а у складу са планираним наменама утврђеним 
Просторним планом и правилима градње. 

На предлог заинтересованих лица и уз сагласност власника (корисника) земљишта врши се 
исправка граница суседних парцела у складу са законом и у складу са овим правилима. 

При формирању грађевинских парцела, парцелацијом или препарцелацијом, максимално 
уважавати постојеће катастарске парцеле. 

 

 



 
 

36 

 

Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 

- као слободностојећи – објект не додирује ни једну линију грађевинске парцеле, 
минимална површина парцеле 300m2, 

- у непрекинутом низу – објект на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 
парцеле, 

минимална површина парцеле 150m2, 

минимална ширина парцеле 5m,са обавезним ајнфортом (колско пешачким пролазом) 
ширине и висине одређенепротивпожарниусловима ( минимална ширина 2,50m, минимална 
висина 3,00m), 

Објекти породичног становања су објекти намењени за становање или за становање са 
пословањем или делатностима, а од којих је најмање једна јединица стамбена. 

Најмања грађевинска парцела за изградњу индивидуалног стамбеног објекта утврђује се према 
следећој табели: 

 

 

Табела 33. :  Минималне површине и ширине парцела 

Врста објекта Мин. површина парцеле 

m2 

Мин. ширина парцеле 

m 

слободностојећи објекти 300 10(15) 

 објекти непрекинутом низу Сваки по 150 5 

 

 

 

Помоћни објекти за које се не издаје одобрење за изградњу али се врши пријава градње уз 
приложену скицу су објекти за које важе следеће карактеристике : 

- нето корисне површине до 10m2, 
- унутрашње светле висине до 2,20m, 
- без бетонске таванице. 
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Растојања 

У зони у којој постоје изграђени објекти, као и за објекат који има индиректну везу са јавним 
путем преко приватног пролаза растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката. 

Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађевинском линијом, односно 
предњом фасадом на грађевинску линију . 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог слободностојећег објекта од 
границе са суседном парцелом је:  

- 0,60m на делу бочног дворишта према ближем суседу; и 
- 2.5м са друге бочне старне. 
 

Нови објекти 

Нови објект се може градити без растојања до границе суседне парцеле, односно као објекат у 
низу, уколико је објект на суседној парцели изграђен до границе грађевинске парцеле. 

Нови објекат се може градити на растојању мањем од 2,50m или без растојања до границе суседне 
парцеле, односно као објекат у низу, уз претходно прибављену сагласност власника, односно, 
корисника суседне парцеле.  

Ове одредбе се не односе на помоћне објекте, уколико нису угрожени противпожарни услови. 

Доградња постојећег објекта може се такође вршити до суседа без растојања до границе суседне 
парцеле уз претходно прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле и уз 
обезбеђење противпожарних услова. 

Минимална међусобна удаљеност суседних слободностојећих објеката једнопородичног 
становања је 3,10m. 

Минимална међусобна удаљеност суседних слободностојећег и последњег објекта у низу је 3,10m 
за објекте једнопородичног становања. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију само у случају када 
најмања ширина тротоара износи 3,00m (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,30m, по целој висини; 
 конзолне рекламе и перде - 1,20m на висини изнад 3,00m. 
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Грађевински елементи на нивоу спрата и виших спратова 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне надстрешнице  и сл.) на нивоу 
првог спрата и виших спратова могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта у приземљу до хоризонталне пројекције испада), и то: 

- 1,20m на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије; 
- 0,60m на делу објекта према бочном дворишту ако је растојање објекта од границе парцеле 

минимум 2,50m; 
- 1,50m на делу објекта према задњем дворишту ако је растојање од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле најмање 5,00m; и 
 

Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже - могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 
испада), и то: 

- стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а 
испод те дубине - 0,50m; 

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,0m. 
Подземне и подрумске етаже могу прећи грађевинску линију до граница парцеле уз претходно 
прибављену сагласност суседа. Није дозвољено да прелазе регулациону линију ка јавној 
површини. 

 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 
линија мин 3,00m увучена у односу на регулациону линију, ако савлађују висину до 0,90m и ако 
улазе у габарит објекта . 

Ако се степенице постављају на бочни или задњи део објекта не смеју ометати пролаз и друге 
функције дворишта. 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 
односно према нултој коти објекта, и то: 

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 
или приступног пута; 

- кота приземља може бити највише 1,2m виша од нулте. 
 

Спољни изглед објекта који представља културну вредност или се налази у зони заштите, 
усклађује се са конзерваторским условима. 
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Могу се градити коси, лучни и мансардни кровови,а и изградња равних кровова уколико је 
неопходно и подразумевајући озбиљан приступ како пројектовању и извођењу тако и одржавању 
истих. 

Максимални дозвољени нагиб кровних равни косих кровова је 45 степени (по традицији 
војвођанских кућа), односно до 80 степени за манасардне завршетке.  

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 2,00m рачунајући од коте пода 
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

Уколико постоје технички услови, дозвољена је адаптација или реконструкција неискоришћеног 
поткровља, тераса или тавана у користан стамбени или пословни простор. 

За осветљење новог корисног простора у таванима или поткровљима по правилу користити 
прозоре постављене у равни крова. 

Простор у поткровљу може се користити као једна етажа. 

 

Ограђивање грађевинских парцела 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном (лаком провидном) оградом или 
зеленом живом оградом до висине од 1,4m (рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута). 
Максимална висина зиданог парапета транспарентне ограде је до 0,4m. Парцеле, чија је кота 
нивелете виша од 0,9м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,4m 
која се може постављати на подзид . 

Ка регулацији се поставља транспарентна ограда, тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. 

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом која се поставља према катастарском 
плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Ограде између суседних грађевинских парцела могу бити пуне зидане до висине 2,00m, уз 
сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 

Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,9m од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице.  
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2.2.  Посебна правила грађења по урбанистичким зонама 

 
Урбанистичка зона „Д“, дефинисана овим планом као зона за комерцијалне садржаје (услуге, 
угоститељство, али првенствено трговину) због своје специфичности захтева додатна посебна 
правила за изградњу објеката. 

Ова зона састоји се од две парцеле које су у приватном власништву,  окружене са свих страна 
јавном (парковском површином). 

Површина парцеле бр. 363 је 397м2, са формираним објектом спратности П+0 у функцији 
трговине, чија је предња грађевинска линија постављена на регулационој линији. Затечена 
ситуација је таква, да објекат нема услова за реализовање паркирања на сопственој парцели, нити 
формирања зелених површина. У овом случају дозвољена је реконструкција и санација постојећег 
објекта у оквиру постојећих габарита, а евентуална нова градња, мора поштовати грађевинске 
линије задате овим планом. Предња грађевинска линија остаје на регулационој линији према 
парку, док је од регулационог појаса улице увучена 13,5м.Бочне грађевинске линије одмакнуте су 
од границе суседне парцеле бр. 364 , 4,0m, а од границе (на северној страни), од парцеле бр. 362/1 
4,0m, док је задња грађевинск алинија на регулационој линији према парку. 

Површина пацеле бр.364 је 683м2. Парцела није изграђена, али је комунално опремљена следећом 
инфраструктуром: водовод, саобраћани прикључак и НН мрежа. За будућу градњу придржавати 
се грађевинских линија задатих овим планом. Предња и задња грађевинска линија су на 
регулационој линији. Бочна грађевинска линија, на северној страни парцеле, одмакнута је од 
постојећег објекта на парцели бр. 363 цца 7,2м, а од границе са парцелом 363, 3,2m . Бочна 
грађевинска линија са јужне стране одмакнута је од границе са парцелом 362/1 (регулациона 
линија) цца11м. За планирани објекат паркирање решити делом на сопственој парцели, а делом 
на јавној повшини, имајући у виду да је објекат у јавној функцији. 

Планирана намена објеката на обе ове парцеле је трговина. Дозвољена максимална спратност 
објеката је П+1. 

Архитектонско-естетско решење објеката  мора бити пројектовано за конкретну намену и примерено 
непосредном сеоском стамбеном окружењу, савременом начину живота и захтевима које поставља 
савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених и квалитетних материјала. 
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2.3. Услови прикључења објеката на комуналну инфраструктуру  

Предметни ПДР подразумева реализацију планираних урбаних елемената које подразумевају 
целовито саобраћајно и комунално опремање јавних површина.  

У том контексту условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 
подразумевају могућност  прикључак на комуналне инфраструктурне системе за нове потрошаче.  
Пре почетка изградње за нове парцеле намењене за изградњу потребно је да су испуњени услови 
за прикључење на јавни пут и јавну комуналну инфраструктурну мрежу (струја, вода, 
канализација...). 

 

Услови прикључења објеката на водоводну мрежу  

На основу Одлуке о водоводу, као и Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних 
вода, изашлих у „Сл. листу града Сремска Митровица“ бр.9/2005, 9/2011, 13/2009 и 5/2014 
потребно је израдити пројекат прикључка на водовод и фекалну канализацију у ЈКП „Водоводу“, 
на основу којег се издају Услови за рaскопавање јавних површина у Градској управи  за 
инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица и Решење о прикључењу објеката које се 
издаје у Градској управи за урбанизам и стамбено комуналне послове Града Сремска Митровица. 
Прикључење на комуналну инфраструктуру (водоводну и канализациону мрежу) изводи се на 
основу наведене техничке документације, Грађевинске дозволе издате у Градској управи Сремска 
Митровица, односно власничког листа са уписаним објектом и обострано потписаног уговора о 
прикључењу објекта ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. За потребе прикључења на комунлну 
мрежу неопходно је унутар парцеле на макс. 1,0 m од регулационе линије изградити шахт за 
мрежу, а у зависности од карактеристика мерача протока. Локација шахта са мерачем протока мора 
бити на приступачном месту, поред улазне капије, унутар парцеле доступна контроли овлашћених 
радника ЈКП „Водовод“ – а. 

Извођење радова на прикључењу објекта на водовод и фекалну канализацију је у искључивој 
надлежности ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Унутрашње водоводне и канализационе 
инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП Водовод. 

 

Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу   

Конкретни услови за прикључење појединачних објеката на електроенергетску мрежу морају се 
прибавити од надлежног предузећа. 

    

Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу   

Прикључење планираних објеката на ТК мрежу ће се изводити парцијално, односно за сваки 
објекат појединачно и зависиће од степена изграђености планираних објеката, као и врсте услуге 
која се захтева. Из ових разлога инвеститори планираних објеката су у обавези да се писменим 
путем обрате Одељењу за планирање и изградњу мреже у Сремској Митровици најмање шест 
месеци пре завршетка објекта и са исказаним стварним потребама за телекомуникационим 
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услугама, како би се благовремено кренуло у реализацију прикључења. Начин прикључења 
планираних објеката на ТК мрежу дефинисаће се накнадно. 

Слободне зелене површине 

Слободне зелене површине (парковске површине), уредити у слободном пејсажном стилу са  
биљкама које мењају боју у свом биолошком циклусу. 

За уређење  овог простора користити лишћарске врсте са широком крошњом које стварају засену 
током летњих месеци  и поседују позитивне микроклиматске особине као што су разне форме 
високих и средњих лишћара : јавор, јасен, каталпа и др .Највећа површина траба да припада 
травњаку на коме ће планиране групе дрвећа, шибља и цвећа доћи до свог пуног изражаја. За 
заснивање травњака користити бусен траве који је адекватан условима средине. 

Програмом уређења обезбедити редовну допуну и замену биљног материјала у зависности од 
годињег доба. 

2.3. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта 

Израда урбанистичког пројекта због потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком 
разрадом, обавезна је у следећим блоковима: 

-     БЛОК А1 – Урбанистички пројекат планиране реконструкције и  уређања парковске  
површине 

-     БЛОК А2 – Урбанистички пројекат планиране реконструкције и  уређања парковске  
површине 

- БЛОК Ц1 - Урбанистички пројекат планиране изградње или доградње објекта у јавној 
намени 

- БЛОК Ц2 - Урбанистички пројекат планиране изградње или доградње објекта у функцији 
образовања са окружењем,   

- БЛОК Ц3 - Урбанистички пројекат планиране изградње или доградње објеката 
здравствене заштите са окружењем,  

 

                                                                                                      ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА 

                                                                                            Јелена Савић Лацковић, дипл.инж.арх. 
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Простор обухвата Плана налази се 
између стамбеног насеља КПД, улице 
Фрушкогорска, улице Планинска и улице 
Кувеждинска.
 Граница обухвата Плана полази из 
тачке 1 и креће на исток пратећи северне 
стране парцела број 144/3, 144/2,144/5 и 
141/2 и долази до улице Фрушкогорска и 
у тачку 2. Из тачке 2 граница мења смер 
и иде на југ пратећи западну страну улице 
- парцела број 5940/1 до тачке 3. Из тачке 
3 граница иде на запад јужном страном 
улице Планинска - парцела број 5943/1 до 
тачке 4. Из тачке 4 граница поново мења 
смер и иде на север, сече под правим углом 
улицу Планинска и наставља у истом смеру 
западном страном Кувеждинска до тачке 1 
затварајући границу обухвата Плана.

Члан 3.

 Услови и смернице планских 
докумената вишег реда, ширег подручја и 
развојних стратегија
 Плански основ за израду Плана је 
ГУП града Сремска Митровица. За простор 
Града дати су општи урбанистички услови 
за уређење и просторну организацију 
насеља. На основу наведених генералних 
урбанистичких решења је планирана 
генерална намена површина дата на нивоу 
урбанистичких зона. 
 Општи урбанистички услови 
за уређење и просторну организацију 
насеља су дефинисани кроз генералну 
намену површина, односно планиране 
урбанистичке зоне. Простор обухвата Плана 
налази се у зони породичног становања и 
садржаја терцијарних центара.
 Зоне становања са елеметима 
секундарних центара и садржаја 
представљају место концентрације више 
централних функција, те самим тим и место 
концентрације људи, кретања и објеката. 
Планирању ових зона се због тога поклања 

176.
 На основу члана 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2009 
и 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 
52/2021), члана 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, бр. 32/2019), 
члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и 
члана 41. тачка 6. Статута града Сремска 
Митровица („Службени лист града Сремска 
Митровица“, број 3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица, 
по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове на седници одржаноj 21.09.2022.
године, донeлa је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1. 

 Овом одлуком приступа се изради 
Плана детаљне регулације блока основне 
школе „Слободан Бајић - Паја“ у Сремској 
Митровици (у даљем тексту: план). 

Члан 2. 

 Граница обухвата планског подручја 
овог Плана је одређена као прелиминарна, а 
коначна граница биће дефинисана Нацртом 
плана. Површина обухвата Плана је 11,82ha.
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грађевинског земљишта унутар граница 
грађевинског подручја за изградњу 
објеката ниско и високорадње на јавном 
грађевинском земљишту, формирање 
правилних грађевинских парцела за 
изградњу једнопородичних стамбених 
објеката на  приватном поседу, а све у циљу 
континуиране реализације планираних 
садржаја уз комплекс постојеће основне 
школе.
 Изградња  и  спровођење засниваће 
се на следећим принципима:
• Придржавање важеће законске 
регулативе - техничких прописа и стандарда 
приликом планирања, 
• Еколошка поузданост - којом се 
обезбеђује заштита од негативних утицаја 
на животну средину, природу, природне и 
културне вредности и регулацију у обухвату 
Плана,
• Ефикасност, безбедност 
система и усмереност ка кориснику - 
континуално, једноставно, брзо и безбедно 
функционисање и
• Интеграција са окружењем.

Члан 5.

 Визија и циљеви планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског 
подручја
 Општи циљ израде Плана је 
реализација планираних садржаја уз 
усклађивање свих релевантних параметара 
простора, услова надлежних институција, 
како у обухвату плана тако и у утицајном 
подручју са основним принципима 
одрживог развоја, односно усклађивање 
активности у простору и заштите животне 
средине.
 Овим планом се у оквиру подручја 
обухвата одређују и разграничавају јавне 
површине нове улице од површина других 
намена - једнопородичног становања, 
одређује намена и начин  коришћења 

изузетна пажња, јер од њиховог просторног 
размештаја, структуре и нивоа планираних 
функција и објеката, у великој мери зависи 
функционисање читавог насеља. Такође, 
зоне становања са елементима централних 
садржаја су најдинамичнији и највиталнији, 
а често и најстарији делови сваког насеља.
У зонама централних садржаја поред 
објеката јавне намене из домена 
културе, образовања, локалне управе и 
администрације, здравства, социјалне 
заштите и других јавних служби, највеће 
учешће имају терцијарне делатности 
- трговина, угоститељство, услуге, 
пословање и слично, које ће у будућем 
животу насеља имати све значајније место 
и по разноврсности и по броју и потребним 
капацитетима својих објеката.
У овој зони нису дозвољене производне и 
пословне делатности, изузев пословања које 
је компатибилно централним садржајима и 
становању.

Члан 4. 

 Принципи  планирања, коришћења, 
уређења и заштите простора
 Општи циљ израде Плана је 
планска разрада ГУП-а на нивоу детаљне 
разраде елемената блока са комплексом 
основне школе. Посебан циљ израде и 
доношења Плана је формирање правилне 
собраћајне матрице приступних и сабирних 
улица са мирујућим саобраћајем у зони 
једнопородичног становања са комплексом 
школе. 
 Концепција уређења простора у 
обухвату плана се заснива на одређивању 
планских решења која ће омогућити 
утврђивање јавног интереса за регулацију и 
изградњу планираних садржаја у складу са 
планираном наменом простора. 
 Уређење простора у обухвату 
плана заснива се на начелима одрживог 
развоја и рационалним коришћењем 
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Члан 7. 

 Финансирање израде плана је из 
средстава Града Сремска Митровица. 
Израда Плана поверава се Ј.П. за послове 
урбанизма „Урбанизам“ из Сремске 
Митровице. Планирани рок за израду плана 
је 180 дана од дана прибављања подлога.
 

Члан 8. 

 Излагање материјала на рани јавни 
увид у трајању од 15 дана обавиће се у згради 
градске куће Града Сремска Митровица. 
Нацрт Плана детаљне регулације, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид у трајању од 30 дана у згради градске 
куће Града Сремска Митровица. 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, 
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 блока 
основне школе „Слободан Бајић - Паја“ у 
Сремској Митровици не израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину, донето 
од стране Градске управе за урбанизам, 
просторно планирање и изградњу објеката 
Града Сремска Митровица, по прибављеном 
мишљењу Градске управе за социјалну 
заштиту и заштиту животне средине број 
501-103/2022-X од 08.08.2022.год.

Члан 10. 

 План ће бити сачињен у 4 примерка 
у аналогном облику и 4 примерка у 

земљишта, мрежа комуналног система 
и инсталација, техничка и нивелациона 
решења и правила регулације и парцелације.
 Циљеви израде плана су:
• дефинисање јавног интереса;
• реконструкција постојећих 
и изградња нових саобраћајница са 
паркинзима и осталих инфраструктурних 
мрежа и њихових капацитета у складу са 
планираном изградњом;
• заштита животне средине;
• диференцирање простора који се 
могу директно спроводити на основу овог 
плана и простора за које је потребна даља 
урбанистичка разрада.

Члан 6.

 Концептуални оквир планирања, 
са предлогом основних намена простора и 
коришћења земљишта
 План се израђује на основу потреба 
Града у циљу повећања броја грађевинских 
парцела за једнопородично становање, 
површина за паркирање у јавној намени, у 
смислу задовољавања потребе за укупним 
сређивањем урбанистичког и саобраћајног 
стања унутар обухвата са доминантним 
основно-школским блоком и правилима 
урбанистичке струке и исказаним потребама 
за недостајућим наменама простора у 
стамбеном окружењу (секундарне улице и 
зелени простори). 
 Реализацијом планских поставки 
обезбедио би се бољи проток саобраћаја 
унутар блока и максимално могућ простора 
за мирујући саобраћај - паркинзи у јавној 
намени.
 Зелене површине у јавној намени 
допринеле би повећању процента зелених 
површина унутар целог блока.
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дигиталном облику.

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 350-258/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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обухвата плана се налази у к.о. Ноћај и к.о. 
Салаш Ноћајски. 
 Граница обухвата Плана полази из 
тачке 1, односно западне тачке парцеле број 
4558, к.о. Ноћај и иде њеном северозападном 
границом и границом парцеле 5294 (канал), 
обилази парцелу број 5272  до тачке 2. Из 
тачке 2 граница мења смер ка западу и 
прати западну страну парцеле 5294 ( канал),  
јужне стране парцела број 5293 (пут), 5038 
(канал), 5292(пут), 4546, 5054 (канал), 4545, 
5055 (канал), 4544 до тачке 3. Из тачке 3 
граница мења смер и иде на север пратећи 
западну страну парцеле број 4544 до тачке 4 
у северозападној тачки те парцеле. Из тачке 
4 граница мења смер ка истоку и прати 
северну страну парцеле број 4544 и 5056 
(канал), (део катастарске општине Ноћај) 
и улази у катастарску општину Салаш 
Ноћајски, мења смер ка северу и прати 
западну страну парцеле број 3874/1 до тачке 
5. Из тачке 5 граница мења смер ка истоку 
и прати северне стране парцела број 3874/1, 
3874/2, 4368 (канал), 3874/1, 4369 (канал), 
3875, 4370 (канал), 3876, 45429 (пут), 4320 
(канал Стојшића богаз), 4566 (пут), 4168 
до тачке 6. Из тачке 6 граница иде на југ 
и прати источну страну парцеле број 4168 
до тачке 7. Из тачке 7 граница мења смер 
ка истоку северном страном парцеле број 
4547, 5052 (канал) и 5296 (пут) до тачке 8. Из 
тачке 8 граница поново мења смер и иде на 
север пратећи западну страну парцеле број 
4170 до тачке 9. Из тачке 9 граница иде ка 
истоку и прати северне стране парцела број 
4170, 4373 (канал), 4568 (пут), 4171, 4172 и 
4569 (пут) до тачке 10. Из тачке 10 граница 
полази на југ и прати источну страну 
парцеле број 4569 (пут), долази до парцеле 
број 4176 и њеном северном страном иде 
на исток до тачке 11. Из тачке 11 граница 
иде поново на југ и прати источне стране 
парцела број 4167, 4175, 4174 до тачке 12 
и границе катастарске општине Ноћај. Из 
тачке 12 граница иде на запад и прати јужну 
страну парцеле број 4570 (пут) и 4373 

177.
 На основу члана 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2009 
и 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 
52/2021), члана 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, бр. 32/2019), 
члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и 
члана 41. тачка 6. Статута града Сремска 
Митровица („Службени лист града Сремска 
Митровица“, број 3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица, 
по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове на седници одржаноj 21.09.2022.
године, донeлa је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
СОЛАРНОГ ПАРКА НОЋАЈ 1 И 

НОЋАЈ 2, СНАГЕ 75 MW 
У К.О. НОЋАЈ И К.О. САЛАШ 

НОЋАЈСКИ,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1. 

 Овом одлуком приступа се изради 
Плана детаљне регулације соларног парка 
Ноћај 1 и Ноћај 2, снаге 75 MW у к.о. 
Ноћај и к.о. Салаш Ноћајски, град Сремска 
Митровица (у даљем тексту: план). 

Члан 2. 

 Граница обухвата планског подручја 
је одређена као прелиминарна. Простор 
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обухвата Плана је формирање радног 
комплекса за производњу електричне 
енергије из обновљивих извора, односно 
соларног парка.
 Простор обухвата ће се овим Планом 
уредити као јединствени комплекс соларне 
електране за производњу електричне 
енергије из енергије Сунца.
 Концепт просторне организације 
обухвата Плана, заснован је на смерницама 
датим Просторним Планом Територије 
Града Сремска Митровица („Сл. лист града 
Сремска Митровица“ број 8/2015), где 
је планирано да се планови са детаљном 
урбанистичком разрадом израђују за све 
комплексе за коришћење обновљивих 
извора енергије. 
 Просторним планом дате су 
стратешке смернице развоја територије 
Града Сремска Митровица са основним 
начелом одрживог развоја. Услови и 
смернице из Просторног плана даће услове 
за коришћење простора за развој концепта 
коришћења обновљивих извора енергије у 
складу са заштитом животне средине. На тај 
начин се потиче инвентивност у приступу 
енергетској ефикасности у процесу развоја 
планског подручја.
 План детаљне регулације  израђује 
се на овереном катастарско-топографском 
Плану.

Члан 4. 

Принципи  планирања, коришћења, 
уређења и заштите простора

 Уређење простора у обухвату плана 
заснива се на начелима одрживог еколошког 
развоја, рационалног коришћења земљишта 
и коришћења одрживих извора енергије и 
енергетској ефикасности.

(канал), део границе катастарске општине 
и поново улази у катастарску општину 
Ноћај, наставља јужном границом парцеле 
број 4552 и 5299 (пут), наставља источном 
страном парцеле број 5047 (канал), 5278 
(пут) и даље источном границом парцеле 
број 4553 до тачке 13 и улази у к.о. Ноћај. 
Из тачке 13 граница иде на запад јужним 
странама парцела број 4553, 5046 (канал), 
4554 до тачке 14. Из тачке 14 граница иде 
даље  јужном страном парцеле 4554 и 
источном страном парцеле број 5277 (пут) 
до тачке 15. Из тачке 15 граница иде даље 
јужном страном парцеле број 5045 (канал) 
и 4555, затим скреће на југ и прати источне 
стране парцела број 4556/0 и 4556/1 до тачке 
16. Из тачке 16 граница иде на запад и прати 
јужне стране парцела број 4556/1, 5044 
(канал), 4557, 5275 (пут) и 5043 (канал) до 
тачке 17. Из тачке 17 граница иде на север 
и прати северозападну границу парцеле 
број 5043 (канал) до парцеле број 4559/1, 
скреће на северозапад и иде југозападном 
страном парцеле 4559/1, поново мења 
смер ка југозападу и иде јужном страном 
парцеле број 5274 (пут) до тачке 18. Из 
тачке 18 наставља у истом смеру пратећи 
пут до тачке 19. Из тачке 19 граница мења 
смер и иде на север пратећи и даље парцелу 
број 5274 (пут) до тачке 1 и тако затвара 
прелиминарну границу обухвата Плана. 
Део границе од тачке 12 до тачке 17 је и 
део границе са к.о. Узвеће, односно границе 
општине Богатић и границе територије 
Града Сремска Митровица.
 Приступ парцелама је са постојећих 
некатегорисаних путева и државног пута.

Члан 3.

 Услови и смернице планских 
докумената вишег реда, ширег подручја 

и развојних стратегија

 Основни концепт развоја простора 
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корисника простора са могућношћу фазне 
реализације, тако да свака фаза може 
функционисати до изградње осталих фаза 
и повезивања у јединствени комплекс. 
Планиране урбане активности усклађене 
су са природним и створеним условима на 
терену.

Члан 7. 

 Финансирање израде плана је из 
других извора финансирања - средстава 
познатог инвеститора. Израда Плана 
поверава се Ј.П. за послове урбанизма 
„Урбанизам“ из Сремске Митровице. 
Планирани рок за израду плана је 210 дана.
 

Члан 8. 

 Излагање материјала на рани јавни 
увид у трајању од 15 дана обавиће се у згради 
градске куће Града Сремска Митровица. 
Нацрт Плана детаљне регулације, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид у трајању од 30 дана у згради градске 
куће Града Сремска Митровица. 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, 
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 соларног 
парка Ноћај 1 и Ноћај 2, снаге 75 MW у к.о. 
Ноћај и к.о. Салаш Ноћајски, град Сремска 
Митровица израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину, донето од 
стране Градске управе за урбанизам, 
просторно планирање и изградњу објеката 

Члан 5.

Визија и циљеви планирања, 
коришћења, уређења и заштите 

планског подручја

 Циљ доношења Плана је уређење 
простора у радни комплекс. Уређењем 
простора створиће се плански основ 
за изградњу соларног парка - соларне 
електране и мреже инфраструктуре. 
Доношењем Плана створили би се услови 
за претварање минимално потребног дела 
пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште (вештачки створено неплодно 
земљиште) за изградњу пратећих објекта 
уз основну намену, а преостали део би 
остало пољопривредно земљиште које се 
користи као пољопривредна површина са 
компатибилном наменом - соларни парк.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, са 
предлогом основних намена простора и 

коришћења земљишта

 Концептуални оквир планирања 
дат је у планским поставкама Просторног 
плана територије Града Сремска 
Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица“ број 8/2015) у 
оквиру планираног просторног развоја 
радних зона за производњу електричне 
енергије из енергије сунца са циљем 
рационалног коришћења простора уз 
израду урбанистичких планова са детаљном 
разрадом.
 Коришћење, уређење и заштита 
простора заснива се на исказаним новим 
потребама и тенденцијама развоја  
производње енергије из одрживих извора.
 Планира се оптимално решење 
просторне организације која задовољава 
потребе заинтересованих актера и 
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Града Сремска Митровица, по прибављеном 
мишљењу Градске управе за социјалну 
заштиту и заштиту животне средине број 
501-102/2022-X од 08.08.2022.год.

Члан 10. 

 План ће бити сачињен у 4 примерка 
у аналогном облику и 4 примерка у 
дигиталном облику.

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 350-259/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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социјални рад „Сава“ Сремска Митровица. 
Комисија има председника, заменика 
председника и три члана. Комисију чине 
запослени Центра за социјални рад „Сава“ 
Сремска Митровица и Градских управа 
Града Сремска Митровица. 
 Комисија издаје ваучер Корисницима 
субвенција.

Члан 3.

 Енергетским ваучером, у смислу ове 
Одлуке, сматра се ваучер којим се плаћа 
рачун за утрошену топлотну енергију издат 
од стране ЈКП „Топлификација“ Сремска 
Митровица или који служи за рефундацију 
рачуна за купљено огревно дрво, брикет, 
пелет и угаљ. Рок важења ваучера је три 
месеца од дана издавања.
 Вредност субвенције износи 
максимално 10.000,00 динара. Изузетно, 
вредност субвенције износи максимално 
3.000,00 динара за кориснике којима је 
већ утврђен статус  енергетски угроженог 
купца у складу са Уредбом о енергетски 
угроженом купцу и на основу ког статуса су 
остварили мање рачуне за струју и гас. 

УСЛОВИ  И КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Члан 4.

 Услови за доделу сувенција су 
следећи:
- пребивалиште на територији Града 
Сремска Митровица,
- укупан месечни приход и примања 
по члану домаћинства не прелази 25.000,00 
дина
ра.

178.
 На основу члана 111. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
РС“, број 24/2011) и члана 41. став 1. тачка 
6. Статута града Сремска Митровица 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“ 
бр.3/2019 и 5/2019) Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
21.09.2022.године, донела је  
  

 
О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У 
ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА 
КОЈЕ ИЗДАЈЕ ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.

 Овом Одлуком, у циљу 
превазилажења потешкоћа у обезбеђењу 
енергената за домаћинства на територији 
Града Сремска Митровица (у даљем тексту: 
Град), утврђују се корисници, услови, 
критеријуми, поступак и начин доделе 
субвенција у виду енергетских ваучера које 
издаје Град.
 

Члан 2.

 Корисници субвенција у виду 
енергетских ваучера су домаћинства на 
територији Града Сремска Митровица. 
Корисником ваучера сматра се лице на које 
ваучер гласи. (у даљем тексту: Корисници).
 Право на доделу субвенција 
Корисницима у виду енергетских ваучера 
утврђује Комисија за утврђивања права 
за доделу субвенције у виду енергетских 
ваучера корисницима (у даљем тексту: 
Комисија). 
 Комисију образује Центар за 
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Сремска Митровица и Центра за социјални 
рад „Сава“ Сремска Митровица, а најава 
јавног позива и у локалним медијима.
Комисија утврђује ранг листу корисника 
субвенција и сачињава предлог одлуке  за 
доделу субвенција.
 Одлуку о додели субвенција доноси 
начелник надлежне градске управе за 
област социјалне заштите и обавезно 
се објављује на званичним интернет 
страницама и огласним таблама Града 
Сремска Митровица и Центра за социјални 
рад „Сава“ Сремска Митровица.

ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ДОДЕЉЕНИХ СУБВЕНЦИЈА КОД 

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Члан 7.

 Обавезује се ЈКП „Топлификација“ 
Сремска Митровица да прими енергетске 
ваучере, издате у складу са овом Одлуком, 
од Корисника ваучера за плаћање рачуна за 
утрошену топлотну енергију.
 Град Сремска Митровица ће 
сукцесивно преносити средства ЈКП 
„Топлификација“ Сремска Митровица на 
основу уредно поднетог захтева за пренос 
средстава.
 ЈКП „Топлификација“ Сремска 
Митровица ће Граду Сремска Митровица 
поднети захтев за пренос средстава по 
основу примљених ваучера једном месечно 
за претходни месец. 

Члан 5.

 Критеријуми за доделу субвенција 
су:
1. Укупан месечни приход и примања 
домаћинства по члану домаћинства;
2. Број чланова домаћинства
3. Имовно стање.

 
ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ 

СУБВЕНЦИЈА

Члан 6.

 Субвенције се додељују након 
спроведеног јавног позива.
Одлуку о расписивању јавног позива за 
доделу субвенција у виду енергетских 
ваучера доноси начелник надлежне градске 
управе за област социјалне заштите.
 Јавни позив за за доделу субвенција 
у виду енергетских ваучера сачињава, 
расписује и спроводи Комисија.
 Јавни позива траје 10 дана од 
расписивања.
 Јавни позив обавезно садржи:
1) правни основ за расписивање јавног 
позива, 
2) финансијски оквир, 
3) намену средстава, 
4) услове за учешће на јавном позиву, 
5) документацију коју подносилац 
мора поднети уз пријавни образац,
6) начин и рок подношења пријаве, 
7) поступак одобравања средстава,
8) начин објављивања одлуке о 
остваривању права на субвенције.
 Пријава се подноси Комисији. 
Пријаву може поднети било који пунолетни 
члан домаћинства, с тим што једно 
домаћинство може добити један ваучер.
 Јавни позив за доделу субвенција се 
обавезно објављује на званичним интернет 
страницама и огласним таблама Града 
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179.
 На основу члана 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл.гласник 
РС“, број 62/2006, 65/2008-др.закон, 
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) и 
члана 41. став 1. тачка 20. Статута града 
Сремске Митровице, („Службени лист 
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 
5/2019-испр.), Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 
21.09.2022.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

 ДОНОСИ СЕ Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта града Сремској 
Митровици за 2022.годину.

II

 Саставни део овог Закључка је 
Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
града Сремској Митровици за 2022.годину.

III

 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 320-44/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица    
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ДОДЕЉЕНИХ СУБВЕНЦИЈА ЗА 

КУПОВИНУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА, 
БРИКЕТА, ПЕЛЕТА И УГЉА 

Члан 8.

 Корисник субвенције коме је од 
стране Комисије додељен енергетски ваучер 
за рефундацију рачуна за купљено огревно 
дрво, брикет, пелет и угаљ, подноси захтев 
за исплату надлежној градској управи за 
област социјалне заштите. Уз захтев за 
исплату обавезно  прилаже енергетски 
ваучер и рачун-отпремницу за купљено 
огревно дрво, брикет, пелет и угаљ.

СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДЛУКЕ

Члан 9.

 Висина средстава за спровођење ове 
Одлуке утврдиће се програмом Градског 
већа Града Сремска Митровица.
  
  

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

žБрој: 401-894/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА         
Владимир Павловић, с.р.
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181.
 На основу члана 41. став 1. тачка 
20. Статута града Сремске Митровице, 
(„Службени лист града Сремска 
Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 21.09.2022.године, 
донела је

З А К Љ У Ч А К

I

 ДОНОСИ СЕ измена и допуна 
Програма одржавања, паркова, зелених и 
рекреационих површина са планом санације 
заштићеног дрвореда платана и планом 
уклањања штетне вегетације на територији 
града Сремској Митровици у 2022.години.

II

 Саставни део овог Закључка је 
измена и допуна Програма одржавања, 
паркова, зелених и рекреационих површина 
са планом санације заштићеног дрвореда 
платана и планом уклањања штетне 
вегетације на територији града Сремској 
Митровици у 2022.години.

III

 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

180.
 На основу члана 59. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и 
88/2019) и члана 41. став 1. тачка 20. Статута 
града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 21.09.2022.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге 
изменe Програма пословања ЈКП „Водовод“ 
из Сремске Митровице за 2022.годину, 
усвојенe од стране Надзорног одбора на 
седници одржаној 15.09.2022.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-113/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 352-997/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
                 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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Члан 1.

Мења се програм одржавања паркова зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног

дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града Сремска Митровица 

 ("Сл.лист Града Сремска Митровица" број 2/2022 од 31.01.2022.године) тако да сада гласи: 

САДРЖАЈ:

I ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА

II ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА

III ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА

IV ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ

V ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА

VI УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ  ДУЖ ЛОК. ПУТЕВА НА ТЕРИТ. ГРАДА

VII ЗАЛИВАЊЕ

VIII ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ

IX АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар)

услуге пдв 10 % пдв 20 %  укупно дин услуге пдв 10 % пдв 20 %  укупно дин услуге пдв 10 % пдв 20 %  укупно дин

I 17,924,195.91 1,792,419.59 19,716,615.50 11,726,522.14 1,172,652.21 12,899,174.35 29,650,718.05 2,965,071.81 32,615,789.86

II 6,674,700.80 667,470.08 7,342,170.88 #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ?

III 1,002,780.40 100,278.04 1,103,058.44 432,727.68 43,272.77 476,000.45 1,435,508.08 143,550.81 1,579,058.89

IV 409,540.00 40,954.00 450,494.00 138,534.00 13,853.40 152,387.40 548,074.00 54,807.40 602,881.40

V 1,743,991.04 174,399.10 1,918,390.14 1,223,044.92 122,304.49 1,345,349.41 2,967,035.96 296,703.60 3,263,739.56

VI 1,271,790.00 127,179.00 1,398,969.00 2,601,159.00 260,115.90 2,861,274.90 3,872,949.00 387,294.90 4,260,243.90

VII 1,411,200.00 141,120.00 1,552,320.00 633,600.00 63,360.00 696,960.00 2,044,800.00 204,480.00 2,249,280.00

VIII 167,580.00 16,758.00 184,338.00 43,632.60 4,363.26 47,995.86 211,212.60 21,121.26 232,333.86

IX 1,700,304.00 170,030.40 1,870,334.40 2,037,068.00 203,706.80 2,240,774.80 3,737,372.00 373,737.20 4,111,109.20

 УКУПНО: 32,306,082.15 3,230,608.22 35,536,690.37 УКУПНО: #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ? #ИМЕ?

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

I  ОДРЖАВАЊЕ  ТРАВНАТИХ  ПОВРШИНА

1. Кошење травњака м2 3,369,888 794,643 1,457,276 4,827,164

1.1. Не одржавани  травњаци ( једна  операција  годишње).

 Кошење закоровљених површина тримером,  са сакупљањем, утова-

ром и одвозом  свих одпадака, сем одпадака биљног  порекла. Односи

 се на површине које се не могу косити косачицом због конфигурације тере-

 на, одпадног материјала, самониклог шибља и слично.

1.1.1. Травњаци на косинамам2 13.99 2 1,550 21,684.50 15.39 1,000 1 1,000 15,390.00 3 2,550 37,074.50

*По налозима ( АМБРОЗИЈА ) 1,000

1.1.2. Травњаци на равним теренима  м2 11.20 1 400 4,480.00 12.32 1,000 1 1,000 12,320.00 2 1,400 16,800.00

*По налозима ( АМБРОЗИЈА ) 1,000

1.2. Ретко одржавани  травњаци ( две операције годишње )

 Кошење травњака  тримером и косачицом  са сакупљањем, утоваром

и  одвозом свих одпадака, сем одпадака  биљног  порекла.м2

1.2.1. Травњаци на косинамам2 8.89 9.78 1,000 1 1,000 9,780.00 1 1,000 9,780.00

*По налозима 1,000

1.2.2. Травњаци на равним теренима  м2 7.12 1 10,000 71,200.00 7.83 11,000 1 11,000 86,130.00 2 21,000 157,330.00

*По налозима 1,000

*Легет-спомен парк 10,000

1.3. Повремено одржавани  травњаци (4 операција годишње )

 Кошење травњака  тримерима и косачицом  са сакупљањем  и

 одвозом свих одпадака, сем одпадака биљног порекла.м2

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.3.1. Травњаци на косинамам2 7.51 3 13,200 99,132.00 8.26 4,400 1 4,400 36,344.00 4 17,600 135,476.00

* Археолошки локалитет ( М.Митровица)                     400

*Спомен парк „Орашје“ 1,500

*Спомен парк Гргуревци „код старе чесме“ 2,500

1.3.2. Травњаци на равним теренима  м2 6.01 3 340,830 2,048,388.30 6.61 113,610 1 113,610 750,962.10 4 454,440 2,799,350.40

*Дом инвалида - Лаћарак 1,800

*Ул.С. Мокрањца код војне амбуланте и дечијег игралишта 480

* Ободни део КПД парка  и атлетског стадиона  са трим стазом 51,120

*Угао ул.Бањалучке и Краишке-ради прегледности и уништавања амброзије. 100

* Др.Милана Костића 1,150

*Раскрсница ул.М.Костића и ул.Тицанова 60

Дуж земљаног пута између ул.Тицанове и пруге лева и десна страна у ширини од 5 м. 1,500

Лукиана Мушицког-Церска 1,200

Ул.Н.Тесле бр.17Б.(Слободана Малетића бр.20.) 500

УКУПНО: извршено плус планирано
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Ул.9.Мај . 500

Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза . 500

*Ул М.Аурелија до фабрике "Сирмиум стил"-закоровљена површина лева и десна страна . 2,000

*Код фабрике "Славијамед"-закоровљена површина. 1,000

*Јалија (иза Калварије). 1,000

*Иза хале "Пинки" од тенискогигралишта  до ул.Кузминска и ул.З.Јовина. 22,644

*Спомен гробље- ободни део 18,780

*П.У."Пчелица-Маслачак" 2,176

*Пролаз  ул.Б.К.Великог и Церске улице, пролаз и раскрсницу са каналом. 1,000

*Ул.Ђ.Даничића око четврте здравствене амбуланте 2,000

*М.Митровица -споменик стрељаним Јеврејима 2,000

*Мачванска Митровица шеталиште до краја кеја према Засавици између стазе и зида. 600

*Мачванска Митровица раскрсница код ст.нас. "Колонија")- трава и коров. 500

*Мачванска Митровица  простор око спортског игралиште код ст.нас. "Колонија"). 1,000

1.4. Редовно одржавани  травњаци ( 6 операција годишње )

 Кошење травњака  косачицама и триметима  са сакупљањем

и одвозом  одпадака и нечистоћа (све сем одпадака биљног порекла).м2

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.4.1. Травњаци на косинамам2 6.13 4 94,484 579,186.92 6.74 26,121 2 52,242 352,111.08 6 146,726 931,298.00

*Спомен гробље - Хумке 4,188

* Ул. Милоша Обилића -канал  12,248

* "Камењар" - канал 685

*“Риболовац“ – теретни  мост 3,000

* Ул. Ђуре Даничића (канал) 1,000

н. Косине, зграде МУП-а, "Камењар"(2000 м2) 2,000

н. *Градски кеј- мала плажа (3000 m2). 3,000

1.4.2. Травњаци на равним теренима  м2 4.91 4 2,232,851 10,963,298.41 5.40 517,325 2 1,034,650 5,587,110.00 6 3,267,501 16,550,408.41

"Авионско крило"-Лаћарак. 200

*Пружни прелаз Лаћарак 500

*М.З."Никола Тесла"-дуж мале пруге 2,860

*Ул.М.Тепића и ул.Ј.Богдана дуж канала (500 м2) 500

* Ул. Ђуре Даничића (без канала) . 2,000

* Ул. Ђуре Даничића ( до школе ) 2,247

*С.Ш. "9 Мај"-атлетска стаза 800

*С.Ш“9 Мај“-фудбалско игралиште . 650

* Булевар Константина Великог 26,580

*П.У."Пчелица-Маслачак" (испред објекта из Б.К.Великог) 1,050

*Ст.нас. "Никола Тесла" 14,000

*Ул.Његошева .бр.27- ст.нас.“Никола Тесла“),испред и у дворишту општинског стана. 100

*Ул.Његошева згр.бр.30 и 32.- ст.нас.“Никола Тесла“ 200

* Ст. нас. "Стари Мост" ( без обале и канала ) 20,000

*Мала плажа 6,603

*Градска плажа 16,500

* Ст. нас. С. Младеновић " Деканац" са плацем 14,030

*Ул. Стевана Сремца 6,750

*Ул.С.Сремца-пролаз (прилазни пут и испред гаража). 1,500

Ул.С.Согића 300

* Ст. нас. С. Сремац " Пејтон" 8,567

*Раск. ул.Јалијска 1 и 2; ул.Јалијска 2 и 3.( 500м2)-2 игралишта за  фудбал и простор око њих 500

*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.(игралиште 18*64=1150 м2 1,150

*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.( дуж саобраћајнице-1350 м2) 1,350

*Ул.В.Степе ( од С.Сремца  до С.Д.Одреда ) 12,700

*Ул.В.Степе -код нове цркве. 600

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

* Ст. нас. М. Перичин "Камењар", уз канал и око зграда 15,411

* Камењар (прилаз,стазе раскрсница у В.Степе) 3,400

*Камењар (Ул. Матошева, Војводе Степе) 1,000

* Ст. нас. "Камењар", дуж канала испод маркета "Туш" и "Рода" са игралиштем 1,500

Зграда социјлног становања 1,000

* Ул. Тимочке дивизије 970

*Боћарски клуб 400

* Ул. Кузминска 1,250

* Ул. Паланка 9,230

* Ул. Иринејева 1,100

*Ст. насеље "25 мај" око и дуж  игралишта и коловоза 8,700

* Ул. 16.дивизије 1,595

* Ул. Жртава фашизма  (први део и други део ) 1,400

*  Спомен гробље - ливада 40,350

* Кругови 10,050

* Између и око хумки 3,690

*Спомен  гробље до гасне станице и шумице 2,266

*Ул.Јована Цвијића 2,000

* Улазно острво из ул. С.Ковачевића и Ј. Цвијића 431

*Ул. Саве Ковачевића (први и други део ) 2,915

*Пролаз К. Петра и С. Ковачевића 2,779

* Ст. нас. "Матије Хуђи" - први  и други  део са пролазом 53,480

* Ул. Фрушкогорска ( до пруге са војним зградама) 18,440

* Ул. Фрушкогорска - преко пруге  10,141

*Дуж ограде "Агросрем" иза обданишта "Ђурђевак" 320

*Ул.Стевана Мокрањца код војне амбуланте, спортски терен и дечије игралиште 2,000

* Ст. насеље "22. август" (КПД) 35,000

*Насеље северно од Планинске  (канал,ливада,игралишта) 6,650

*Тротоар који спаја Ст.нас.КПД.и нас.“Браће Малетића“ (1000м2) закоровљена површина . 1,000

* КПД парк 26,133

*Ул.Радиначки пут испред и око М.З. 1,900

*Ул.Радиначки пут (од Тицанове до пруге) 100

*Блок иза Тицанове улице 400

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин
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*„Вила Панчо“, парк – М.З.С.Б.“Паја“ 500

*Пружни прелаз „Мала Босна“ 500

* Ул. Милоша Обилића са "живом водом" 29,662

* Ул. Антона Смаженка - раскрсница 207

*Ул.П.Крањчевића (угао) 300

* Ул. Душана Поповића  414

* Ул. Тараса Шевченка 11,245

* Ул. П. Прерадовића (од  К.А.Карађорђевића до Новосадске) 6,846

* Ул. Краља Александра Карађорђевића 2,472

* Ул. Ратарска  ( од  В.Пелагића до Т.Шевченка) 1,100

*УЛ. Ратарска (од Т.Шевченка до Д.Никшић) 1,055

* Ул. Драгиње Никшић 3,582

* Ул. Немањина 1,054

* Ул. Васе Пелагића 2,004

* Ул.л Васе Стајића 1,008

Ст.нас."В. Стајића"-Орао са пролазом у Ратарску 13,700

*. У. Стојшића ( између коловоза , игралишта и слепа) 1,375

* Пролаз П. Прерадовића и ул. У. Стојшића 380

* Ул. П. Прерадовића (од А.Чарнојевића до К.А.Карађорђевића 2,780

*М.З. "Блок Б"(ободни део) 1,500

*М.З."Блок Б" код новосаграђеног објекта М.З. 756

*Ул.Петроварадинска-ограда дуж  католичког гробља 200

*Ул.Јована Штоковца-дуж гробља 200

Ул.В.Петровића код "Поповић 92"-два плаца,кошење 500

*Ул.Л.Возаревића -поред канала 500

*Ул.Косте Абрашевића дуж канала 447

*Раскрсница ул.С.Малетића и ул. Т.Бекића 50

*Ул. "1 Новембар" (дуж инд. колосека) 10,500

*Раскрснице: ул. "1 Новембар" са ул.“9 Маја“ и ул.“Петра Руњанина“ 400

Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза . 500

*Раскрсница ул.Милана Тепића и ул.Церске- ради прегледности 200

*Кружна Румска Малта по ободу и до кванташа 3,450

*Ул.Румски друм (дуж коловоза, лево и десно до ограда од кружне  до скретања за Јарак ). 3,000

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

*Ул..Вишњевачка иза пословних објеката 3,000

*Паркинг централно гробље 1,500

н. Зграде МУП-а, "Камењар"(1000 м2) 1,000

н. Раскрсница ул.В.петровића и Ј.Рајачића (200м2) 200

1.5. Интензивно одржавани  травњаци ( 8 операција  годишње )

 Кошење травњака  косачицама и триметима  са сакупљањем

 одпадака и нечистоћа (све сем одпадака биљног порекла.), са

 одржавањем  заливних система током године.м2

1.5.1. Травњаци на косинамам2 5.72 5 15,000 85,800.00 6.29 3,000 2 6,000 37,740.00 7 21,000 123,540.00

* Археолошки локалитет ( Житни трг )                     2,200

* Археолошки локалитет ( Сирмијум ) 800

1.5.2. Травњаци на равним теренима  м2 4.58 5 661,573 3,030,004.34 5.04 116,187 2 232,374 1,171,164.96 7 893,947 4,201,169.30

* Градски парк 5,125

*Ул. Вука Караxића са паркингом код музеја 500

* Хотел "Сирмијум" и  Архив Срема 8,425

* Житни трг 664

* Музеј црквене уметности са диспанзером 2,798

* Трг В. бригада са ул. С.Димитрија и Омладинским парком 10,743

* Ул. Краља Петра  са Домом Војске Југославије 2,200

*Ул.  Железничка - заштићени дрворед платана. 6,900

*Жел. станица ( здравст. амбуланта, трг и парк) 800

* Ул. Стари Шор 2,000

*Ул.Јупитерова 570

* Ул. Шећер сокак 800

* Пролаз "Зелено дрво"са атријумом Ј.П.Дирекција 520

* Простор иза "Нокса" 273

*Трг Н.Пашића) 290

* Ул. Ђуре Јакшића 370

* Ул. Св. Саве 100

*"Соколско друштво". 250

*Двориште Завода за заштиту споменика културе и Катастра 300

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

*Двориште -ул.Св.Димитрија бр.6А 100

* Ст. нас. "Пинки" и ПСЦ "Пинки" 15,950

*Ул.А.Чарнојевоћа“- између нове и старе зграде 1,000

* Ул. Арсенија Чарнојевића ( са плацем иза трафика) 4,000

*Двориште  „Црвени крст“. 500

* Ул. Ратарска (од А.Чарнојевића до В.Пелагића) 1,100

* Улица Б. Радичевића 200

* Ул. Пиварска 800

* Ул. Водна 150

* Травњак дуж  кеја (од Житног трга  до краја, иза ст.нас.Стари мост) 7,041

* Пешачки мост са прилазом и паркингом пијаца 565

*Простор око  Хидрограђевинара" и Макси маркета 801

*Мачванска  Митровица (око амбуланте и двориште М.З.) 500

*М Митровица-парк.кеј -почетак, лево и десно од моста. 5,900

* Ст. нас. "Стари Град" са ул..28.Марта 1,936

* Ул. Паробродска са паркићем 940

*Ул. Светозара Милетића са плацем 1,200

* Травњак дуж кеја (од теретног моста до ул.Паробродске). 18,654

*Кружна раскрсница "Војарна" 100

*Кружна раскрсница-"Орао" 105
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*Кружна раскрсница "Анкица" 44

*Кружна раскрсница "Камењар" 73

*Кружна раскрсница-"Румска Малта" 515

М.З.29 Новембар (  3 дечија игралишта и пролаз ка школи из Мачванске улице. 777

*Дечије игралиште ( М.З. 29.новембар ) 1,023

*Дечије игралиште ( "Пролетерово насеље) 720

*Дечије игралиште "Мала Босна" 1,861

*Дечије игралиште  ул.Л.Мушицког ( иза игралишта) 1,000

*Дечије игралиште ( Ул.Никола Тесла)) 300

*Дечије игралиште ( М.З. 22. август) 1,704

*Дечије игралиште ( М.З. "22. август" и око "Лукија") 1,000

*Кружна раскрсница "Радиначка петља" 1,000

н. * "Радиначка петља"-обод и разделни појас (1000 м2) 1,000

2. Третирање травњака хемијским средствима 8,330 300 300 8,630

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

2.1. Дисекција корова на стазама  тоталним хербицидима  (Глифосфат -3л/ха)

м2 6.95 1 2,000 13,900.00 7.65 100 1 100 765.00 2 2,100 14,665.00

*Локације по налогу 100

2.2. Третираље травњака против широколисних корова

"МОНОСАН" 2,5 л/ха ( 1/3 површи. )м2 9.78 1 3,000 29,340.00 10.76 100 1 100 1,076.00 2 3,100 30,416.00

*По налозима 100

2.3. Третирање малчираних површина под шибљем, ружама и дрворедним садницама против  корова.

"СИРИУС" ( 1 л / 3330м2 ), или одговарајући хербицид

м2 9.78 1 3,330 32,567.40 10.76 100 1 100 1,076.00 2 3,430 33,643.40

*По налозима (после малчирања) 100

3. Кресање траве на стазама од цигала и камене косине са сакупља-

њем ,утоваром , одвозом  и чишћењем третираних површина

м2 14.65 16.12 100 1 100 1,612.00 1 100 1,612.00

*Локације по налогу 100

4. Ручно подсејавање травњака са комплетном припремом  површина,сетву семена омашке

 (1 кг семена на 25 м2), утапкавање, ваљање ваљком и сабијање  лопатом )

м2 216.00 2 1,900 410,400.00 237.60 100 1 100 23,760.00 3 2,000 434,160.00

*Локације по налогу 100

5. Заснивање травњака бусеном са комплетном  припремом терена набавком  и

   постављањем  бусена са заливањем до кошења.

м2 469.20 2 1,030 483,276.00 516.12 7,050 1 7,050 3,638,646.00 3 8,080 4,121,922.00

*Локације по налогу 50

Гргуревци (фудбалски терен 7.000 м2) 7,000

6. Прихрана травњака вештачким ђубривима са набавком и разбацивањем

у количини од 5 гр/м2. (КАН;АН )

м2 0.97 1 53,132 51,538.04 1.07 500 1 500 535.00 2 53,632 52,073.04

*Локације по налогу 500

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

I ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА 17,924,195.91 11,726,522.14 29,650,718.05

II   ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА  ДРВЕЋА

1. САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ

1,386 1,363 2,749

*Локације по  налогу (на основу сагласности  Комисије за праћење здравственог стања дрвореда).

1.1. Орезивање дрвећа по потреби током године

 на критичним локацијама (по налозима ) 1,060 860 1,920

1.1.1. Орезивање доњих грана  ради подизања круне на нормалну

  висину (која омогућава нормално одвијање саобраћаја)  водећи рачуна о исто-

ветности целог дрвореда са премазивањем  резова,  утоваром и одвозом као и

орезивање  и обликовање  младих дрворедних садница.

ком 582.00 1 563 327,666.00 640.20 400 1 400 256,080.00 1 963 583,746.00

*По налозима 400

1.1.2. Орезивање дрвећа вађењем појединих грана из круне,

 ( без употребе дизалице)

премазивање резова, утовар и одвоз  ради  ослобађања електроводова , због прегледности саобра-

ћајних знакова и других сметњи .У раду се користе  маказе,секира, моторна тестера и мердевине.

ком 2,736.00 1 13 35,568.00 3,009.60 50 1 50 150,480.00 1 63 186,048.00

*По налозима 50

1.1.3. Орезивање дрвећа проређивањем круне уз употребу дизалице која се посебно обрачунава

 ( цена орезивања стабала по комаду обухвата: рад  радника и  возила за утовар и одвоз).

 тако да се прво одрежу болесне гране а затим оне које су прегусте, или ударају у околне објекте,

водећи рачуна да се битно не смањи лисна маса.  По орезивању извршити премазивање , утовар и одвоз.484 410 894

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.1.3.1. Пречник круне (1-2 м )ком 1,260.00 1 400 504,000.00 1,386.00 50 1 50 69,300.00 1 450 573,300.00

*По налозима 50
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1.1.3.2. Пречник круне ( 2-3 м )ком 2,100.00 2,310.00 100 1 100 231,000.00 1 100 231,000.00

*По налозима 100

1.1.3.3. Пречник круне ( 3-4 м )ком 2,820.00 1 19 53,580.00 3,102.00 50 1 50 155,100.00 1 69 208,680.00

*По налозима 50

1.1.3.4.  Пречник круне ( 4 – 5 м)ком 3,300.00 1 65 214,500.00 3,630.00 200 1 200 726,000.00 1 265 940,500.00

*По налозима 200

1.1.3.5.  Пречник круне ( 5– 6 м )ком 3,840.00 4,224.00 5 1 5 21,120.00 1 5 21,120.00

*По налозима 5

1.1.3.6.  Пречник круне ( 6 -7 м )ком 4,620.00 5,082.00 3 1 3 15,246.00 1 3 15,246.00

*По налозима 3

1.1.3.7.  Пречник круне (7 – 8 м )ком 5,400.00 5,940.00 2 1 2 11,880.00 1 2 11,880.00

*По налозима 2

1.2. Обарање  сеча стабала по потреби током

године на критичним локацијама 326 503 829

1.2.1. Нормални услови:  без употребе хидрауличне платформе

 Обарање-сеча стабала , по потреби скидање појединих   грана, везивање конопаца, обарање, утовар и одвоз.197 424 621

1.2.1.1.  стабло пречника ( 5-10 цм)ком 471.60 1 121 57,063.60 518.76 200 1 200 103,752.00 1 321 160,815.60

*По налозима 200

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.2.1.2.  стабло пречника  (10-15 цм)ком 756.00 831.60 30 1 30 24,948.00 1 30 24,948.00

*По налозима 30

1.2.1.3.  стабло пречника  (15-20 цм)ком 1,032.00 1 54 55,728.00 1,135.20 100 1 100 113,520.00 1 154 169,248.00

*По налозима 100

1.2.1.4.  стабло пречника ( 20-25 цм)ком 2,160.00 2,376.00 10 1 10 23,760.00 1 10 23,760.00

*По налозима 10

1.2.1.5.  стабло пречника ( 25-30 цм)ком 3,300.00 1 21 69,300.00 3,630.00 50 1 50 181,500.00 1 71 250,800.00

*По налозима 50

1.2.1.6..  стабло пречника ( 30-35цм)ком 4,500.00 4,950.00 5 1 5 24,750.00 1 5 24,750.00

*По налозима 5

1.2.1.7..  стабло пречника ( 35-40цм)ком 5,700.00 6,270.00 10 1 10 62,700.00 1 10 62,700.00

*По налозима 10

1.2.1.8..  стабло пречника ( 40-45цм)ком 6,456.00 7,101.60 2 1 2 14,203.20 1 2 14,203.20

*По налозима 2

1.2.1.9..  стабло пречника ( 45-50цм)ком 7,200.00 7,920.00 2 1 2 15,840.00 1 2 15,840.00

*По налозима 2

1.2.1.10.  стабло пречника ( 50-55цм)ком 7,680.00 8,448.00 2 1 2 16,896.00 1 2 16,896.00

*По налозима 2

1.2.1.11.  стабло пречника ( 55-60цм)ком 8,160.00 8,976.00 2 1 2 17,952.00 1 2 17,952.00

*По налозима 2

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.2.1.12.  стабло пречника ( 60-65цм)ком 8,640.00 9,504.00 2 1 2 19,008.00 1 2 19,008.00

*По налозима 2

1.2.1.13.  стабло пречника ( 65-70цм)ком 9,120.00 1 1 9,120.00 10,032.00 2 1 2 20,064.00 1 3 29,184.00

*По налозима 2

1.2.1.14. стабло пречника ( 70-75 цм)ком 10,320.00 11,352.00 2 1 2 22,704.00 1 2 22,704.00

*По налозима 2

1.2.1.15. стабло пречника ( 75-80 цм)ком 11,520.00 12,672.00 2 1 2 25,344.00 1 2 25,344.00

*По налозима 2

1.2.1.16.стабло пречника ( 80-85 цм)ком 12,870.00 14,157.00 2 1 2 28,314.00 1 2 28,314.00

*По налозима 2

1.2.1.17.стабло пречника ( 85-90 цм)ком 14,220.00 15,642.00 1 1 1 15,642.00 1 1 15,642.00

*По налозима 1
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1.2.2. Отежани услови: (уз употребу хидрауличне платформе)  за скидање појединих  грана, обарање, утовар и одвоз.

 Цена обарања стабала по комаду обухвата: рад  радника и возила за утовар и одвоз ( дизалица се посебно обрачунава).129 79 208

1.2.2.1.  стабло пречника ( 5-10 цм)ком 540.00 594.00 2 1 2 1,188.00 1 2 1,188.00

*По налозима 2

1.2.2.2. стабло пречника (10-15 цм)ком 816.00 897.60 2 1 2 1,795.20 1 2 1,795.20

*По налозима 2

1.2.2.3. стабло пречника (15-20 цм)ком 1,092.00 1,201.20 2 1 2 2,402.40 1 2 2,402.40

*По налозима 2

1.2.2.4.  стабло пречника ( 20-25 цм)ком 2,286.00 1 38 86,868.00 2,514.60 20 1 20 50,292.00 1 58 137,160.00

*По налозима 20

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.2.2.5.  стабло пречника ( 25-30 цм)ком 3,480.00 3,828.00 5 1 5 19,140.00 1 5 19,140.00

*По налозима 5

1.2.2.6. стабло пречника ( 30-35 цм)ком 4,380.00 4,818.00 5 1 5 24,090.00 1 5 24,090.00

*По налозима 5

1.2.2.7. стабло пречника ( 35-40 цм)ком 5,280.00 1 83 438,240.00 5,808.00 30 1 30 174,240.00 1 113 612,480.00

*По налозима 30

1.2.2.8. стабло пречника ( 40-45цм)ком 6,318.00 6,949.80 5 1 5 34,749.00 1 5 34,749.00

*По налозима 5

1.2.2.9. стабло пречника ( 45-50цм)ком 7,356.00 8,091.60 1 1 1 8,091.60 1 1 8,091.60

*По налозима 1

1.2.2.10.  стабло пречника ( 50-55цм)ком 8,178.00 8,995.80 1 1 1 8,995.80 1 1 8,995.80

*По налозима 1

1.2.2.11.  стабло пречника ( 55-60цм)ком 9,000.00 9,900.00 1 1 1 9,900.00 1 1 9,900.00

*По налозима 1

1.2.2.12.  стабло пречника ( 60-65цм)ком 9,600.00 10,560.00 1 1 1 10,560.00 1 1 10,560.00

*По налозима 1

1.2.2.13.  стабло пречника ( 65-70цм)ком 10,200.00 11,220.00 2 1 2 22,440.00 1 2 22,440.00

*По налозима 2

1.2.2.14. стабло пречника ( 70-75 цм )ком 11,760.00 1 8 94,080.00 12,936.00 2 1 2 25,872.00 1 10 119,952.00

*По налозима 2

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.3. Вађење пањева уз ручно откопавање,пресецање жила и утовар. Рад

 се обавља ашовом, лопатом и секиром. По завршетку радова рупа се

 дезинфикује, затрпова хумусним супстратом а пањ се одвози на депонију . 10 10

1.3.1.  Пречник стабла од 10-15 цмком 1,032.00 1,135.20 1 1 1 1,135.20 1 1 1,135.20

*По налозима 1

1.3.2.  Пречник стабла од 15-20 цмком 2,064.00 2,270.40 1 1 1 2,270.40 1 1 2,270.40

*По налозима 1

1.3.3.  Пречник стабла од 20-25 цмком 5,172.00 5,689.20 3 1 3 17,067.60 1 3 17,067.60

*По налозима 3

1.3.4.  Пречник стабла од 25-30 цмком 8,280.00 9,108.00 1 1 1 9,108.00 1 1 9,108.00

*По налозима 1

1.3.5.  Пречник стабла од 30-35 цмком 8,880.00 9,768.00 1 1 1 9,768.00 1 1 9,768.00

*По налозима 1

1.3.6. Пречник стабла од 35-40 цмком 9,360.00 10,296.00 1 1 1 10,296.00 1 1 10,296.00

*По налозима 1

1.3.7. Пречник стабла од 40-45цмком 9,840.00 10,824.00 1 1 1 10,824.00 1 1 10,824.00

*По налозима 1

1.3.8. Пречник стабла од 45-50цмком 10,368.00 11,404.80 1 1 1 11,404.80 1 1 11,404.80

*По налозима 1

2. Поправљање "тањира" око саднице са засецањем ивица, сакупљање траве, утовар и одвоз.

Постављање штитника, везивање рафије, са исправљањем искривљених садница и штитника

  као и уклањање сувих или орезивање младих садница.

ком 1,226 300 300 1,526

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

2.1.. Поправљање "тањира" око саднице са исправљањем штитника, окопавањем,
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 Засецањем ивица, сакупљање траве, утовар и одвоз.ком 96.00 2 1,000 96,000.00 105.60 100 1 100 10,560.00 3 1,100 106,560.00

*По налозима 100

2.2.. Постављање (или уклањање штитника), везивање рафије,

 са исправљањем искривљених садница и штитникаком 96.00 2 225 21,600.00 105.60 100 1 100 10,560.00 3 325 32,160.00

*По налозима 100

2.3.. Уклањање сувих садницаком 96.00 1 1 96.00 105.60 100 1 100 10,560.00 2 101 10,656.00

*По налозима 100

2.3.. Орезивање младих садница  ради формирања крошње.ком 96.00 105.60 100 1 100 10,560.00 1 100 10,560.00

*По налозима 100

3. Освежавање малчираних површина под цвећем, шибљем, ружама и дрворедима:

набавка и насипање црвеног малча  гранулације 3-5цм (10 л/ком/0,5м2)

ПОТРЕБНО УКУПНО 15000л (300 вреће од 50л- врећа 50л за 5 садница односно за 2,5м2).

м2 420.00 2 1,510 634,200.00 462.00 10 1 10 4,620.00 3 1,520 638,820.00

Дрворедне  садснице (500м2) 10

4. Прихрана дрворедних садница и шибља вештачким ђубривима са набавком

  и разбацивањем ђубрива 50 гр/м2 ( прелеће АН, у јесем УРЕА)

м2 58.80 2 1,224 71,971.20 64.68 10 1 10 646.80 3 1,234 72,618.00

*По налозима 10

5. Набавка транспорт  и постављање штитника за младе саднице лишћара.

Штитници висине 182 цм, горњи обруч 33цм,а доњи 57цм, од шпаринга

 20*5 и 30*5мм,  пластифицирани у црној боји. Ограда демонтажна

  да се може анкерисати  за тло.

ком 10,656.00 11,721.60 1 1 1 11,721.60 1 1 11,721.60

*По налозима током године 1

6. Хемијска заштита  дрворедних садница комбинацијом  фунгицида и .инсектицида.600 20 20 620

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

6.1. Третирање -хемијска заштита младих  дрворедних садница као и старих ,

 орезаних дрворедних стабала комбинацијом фунгицида и .инсектицида

    који нису отровни за људе и животиње.

ком 195.60 1 500 97,800.00 215.16 10 1 10 2,151.60 2 510 99,951.60

*По налозима 10

6.2. Третирање -хемијска или биолошка заштита старих  дрворедних

 стабала  комбинацијом  фунгицида и .инсектицида

    који нису отровни за људе и животиње.

ком 1,944.00 1 100 194,400.00 2,138.40 10 1 10 21,384.00 2 110 215,784.00

*Градски парк 26 ком 10

8. Садња  садница са копањем садних јама, замена неплодне земље плодном, превоз

трактором са прикључком,садња уз додавање глистала и осмокота, анкеровање (или постављање750 1,869 1,869 2,619

штитника), везивање   хоризонталним везама,  израда тањира са заливањем.

*По налозима, инвеститор за набавку садница  физичко или правно лице.

8.1. Садња садница са копањем садних јама 80*80*80 цм.

ком 1,980.00 1 581 1,150,380.00 2,178.00 1,719 1 1,719 3,743,982.00 1 2,300 4,894,362.00

50

Ветрозаштитни појас (1669 ком)

2.1. Acer platanoides  ( јавор-млеч)-155 ком 155

2.2. Acer pseudoplatanus  (горски јавор)-190 ком 190

2.3. Acer campestre  (клен)-213 ком 213

2.4. Betula alba (обична бреза)-120 ком 120

2.5. Tilia cordata (ситнолисна липа)-500 ком 500

2.6. Carpinus betulus (граб)-160 ком 160

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

1.7. Alnus glutinosa  (црна јова)-60 ком 60

1.8. Salix alba  (бела врба)-52 ком 52

1.9. Quercus robur  (храст)-60 ком 60

1.10. Ulmus pumila  (брест)-44 ком 44

1.11. Pinus nigra  (црни бор)-48 ком 48

1.12. Pinus sylvestris  (бели бор)-67 ком 67

8.1.1. Acer pseudoplatanus (горски јавор)-50 ком) 50 50

8.1.2. Acer pseudoplatanus 'Royal Red' (црвенолисни јавор)- 2 ком 2 2

Попуњавање дрвореда по налозима (50 ком)



Број 14 21. 09. 2022СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

68
8

8.1.3. Prunus pissardii "Nigra" (тамно црвена шљива)-103 ком 103 103

8.1.4. Acer platanoides  Drummondii (шаренолисни јавор)-27 ком 27 27

8.1.5. Carpinus betulus "Fastigiata"(бели стубасти граб)-35 ком 35 35

8.1.6. Acer platanoides "Globosum" (кугласти јавор)-69 ком 88 88

8.1.7. Koelreuteria Paniculata-22 ком 22 22

8.1.8. Acer pseudoplatanus "Atropurpurea""(шаренолисни јавор)-29 ком 29 29

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

8.1.9. Prunus serrulata "Kanzan" (јапанска трешња)-20 ком 20 20

8.1.10. *FRAXINUS ORNUS „MECZEK“ (кугласти јасен)-135 ком 135 135

8.1.11. TILIA TOMENTOSA (липа)-57 ком 57 57

8.1.12. BETULA ALBA (бреза)-7 ком 7 7

8.1.13. MAGNOLIA SOULANGEANA  "ALEKSANDRINA" (магнолија)-6 ком6 6

8.2. Садња садница са копањем садних јама 60*60*60 цм.

ком 1,260.00 1 20 25,200.00 1,386.00 50 1 #ИМЕ? #ИМЕ? 1 #ИМЕ? #ИМЕ?

Попуњавање дрвореда по налозима 50

8.3. Садња  садница са копањем садних јама 40*40*40 цм.

ком 660.00 1 39 25,740.00 726.00 50 1 50 36,300.00 1 89 62,040.00

Попуњавање дрвореда по налозима 50

8.3.1. Cupressocyparis Leylandii 'Pon Pon' 39 39

8.4. Садња садница са копањем садних јама 25*25*25 цм.

ком 360.00 1 110 39,600.00 396.00 50 1 50 19,800.00 1 160 59,400.00

*По налозима ( инвеститор за набавку садница  физичко или правно лице) 50

9. Набавка  садница за попуњавање дрвореда:

Саднице треба да су : школоване,правилно формиране, задате  висине у центиметрима,

пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,

једре, здраве,  равног правог дебла без грана до висине од  220 – 250 цм,  са задатим

прсним обимом дебла у центиметрима. 562 562

9. 1. Acer  pseudoplatanus (горски јавор)-50 комком 3,300.00 1 50 165,000.00 3,300.00 1 50 165,000.00

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

9. 2. Acer  pseudoplatanus 'Royal Red' (црвенолисни јавор)-2 комком 5,500.00 1 2 11,000.00 5,500.00 1 2 11,000.00

9.3. Prunus pissardii "Nigra" (тамно црвена шљива)-103 комком 2,700.00 1 103 278,100.00 2,700.00 1 103 278,100.00

9. 4. Acer platanoides "Globosum" Drummondii (шаренолисни јавор)-27 комком 4,400.00 1 27 118,800.00 4,400.00 1 27 118,800.00

9.5. Carpinus betulus "Fastigiata"(бели стубасти граб)-35 комком 6,200.00 1 35 217,000.00 6,200.00 1 35 217,000.00

9.6. Acer platanoides "Globosum" (кугласти јавор)-69 комком 4,400.00 1 69 303,600.00 4,400.00 1 69 303,600.00

9.7. Koelreuteria Paniculata -22 комком 2,700.00 1 22 59,400.00 2,700.00 1 22 59,400.00

9.8. Acer pseudoplatanus "Atropurpurea""(шаренолисни јавор)-29 комком 2,700.00 1 29 78,300.00 2,700.00 1 29 78,300.00

9.9. Prunus serrulata "Kanzan" (јапанска трешња)-20 комком 4,000.00 1 20 80,000.00 4,000.00 1 20 80,000.00

9.10. *FRAXINUS ORNUS „MECZEK“ (кугласти јасен)-135 комком 3,700.00 1 135 499,500.00 3,700.00 1 135 499,500.00

9.11. TILIA TOMENTOSA (липа)-57 комком 8,500.00 1 57 484,500.00 8,500.00 1 57 484,500.00

9.12. BETULA ALBA (бреза)-7 комком 2,800.00 1 7 19,600.00 2,800.00 1 7 19,600.00

9.13. MAGNOLIA SOULANGEANA  "ALEKSANDRINA" (магнолија)-6 комком 2,200.00 1 6 13,200.00 2,200.00 1 6 13,200.00

10.. Набавка  квалитетних  садница високих и средњих четинара:

Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,

пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године

пре испоруке,  једре, здраве. 4 4

10.1. Cupressocyparis Leylandii 'Pon Pon'ком 11,000.00 1 4 44,000.00 11,000.00 1 4 44,000.00

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

II ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА 6,674,700.80 #ИМЕ? #ИМЕ?

III ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА

1. Окопавање шибља (прва операција је ашовљење), са потребним плевљењем, грабљањем,

сакупљањем, утоваром, одвозом и засецањем ивица око флека шибља- нормални услови.

м2 74.40 4 6,364 473,481.60 81.84 1,799 2 3,598 294,460.32 6 9,962 767,941.92

* Трг Св. Димитрија са Палатом правде 22

* Жардињере испред СО 3

*Паркинг иза СО 35

* Атријум СО 10

* Ул. Рибарска обала 12

* Градски кеј 30

* Трг Николе Пашића 15

*Житни трг 23

* Музеј црквене уметности 10

*МАКСИ-маркет 5

*Ул. Јупитерова 30

*Ул,Масарикова 92

*Ул.С.Саве 50

*ПСЦ "Пинки" 10

* Трг на железничкој станици 16

*Кружна раскрсница-"Румска Малта" 60

*Кружна раскрсница "Камењар" 10

*Кружна раскрсница "Војарна" 90

*Кружна раскрсница-"Орао" 45

*Кружна раскрсница "Анкица" 35

*Ктужна раскрсница "Царска палата" 62

*Ул.Доситејева 22

*Ул.З.Јовина 90

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

*Палата правде ("Cotoneaster horizontalis" ) 60

*Испред СО (махонија 37,5*2,5) 93

*М.Митровица -парк (котонеастер) 65

*М.Митровица -мост (котонеастер) 78

*Палата правде (котонеастер) 11

*Булевар К.Великог -инвестиција 2014 (котонеастер и махонија) 195

Ул.Фрушкогорска, инвестиција  2018. (од „Хороскопа“ до Дома ученика)-220м2 220

Ул.Железничка (2019.) 100

Кружна раскрсница "Радиначка петља" 200

2. Орезивање - обликовање старог шибља воћарским маказама са сакупљањем

 орезаних грана, утоваром и одвозом. Врши се прикраћивање избојака одмах

 после цветања ради стимулације нових који ће цветати идуће године.

м2 49.20 1 3,049 150,010.80 54.12 1,828 1 1,828 98,931.36 2 4,877 248,942.16

* Дом ЈНА 50

* Железничка станица 50

* Паркинг иза СО (старо шибље) 20

* Шах клуб 20

* Атријум СО 30

* Аутобуска станица 50

* Трг Вијвођанских бригада 100

* Трг Св. Димитрија - од поште до Палате правде са Омл.. Парком 200

* Житни трг 60

* Стамбено насеље "Б.П.Пинки" И ПСЦ "Пинки" 50

* Стамбено насеље "Стари Град" 80

* Градски кеј 70

*Ул.А.Чарнојевића (лева и десна страна ) 200

*Трг.Н.Пашића иза зграде "Стотекса" 40

* Ул.Јупитерова 60

*Кружна раскрсница-"Орао" 20

*Спомен гробље 100

* Аутобуска станица 80

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

* Железничка станица 10

* Ст. нас. "Стари Град" са ул..28.Марта 101

* Атријум СО 28

* Градски парк 141

н.17/7 Ул.С. Малетића од раскрснице Т.Бекића до кућног броја 1. Орезати према коловозу у дужини од 67 м (268 м2). Захтев: 352-692/2022 од 21.06.2022.,Сагласност 17/7/2022 од 21.06.-18.07.2022.268

3. Прво орезивање -подмлађивање  шибља које није било обухваћено одржавањем

без обзира на врсте. Врши се орезивање најстаријих избојака, проређи-

вањем младих избојака и формирањем жбуна.         

ком 273.60 1 180 49,248.00 300.96 100 1 100 30,096.00 2 280 79,344.00

*По налозима 100

4. Садња -пресађивање  шибља са бусеном,са додатком глистала у случају потребе

(код  извођења грађевинских и других радова), или уклањање сувих садница.

(садне јаме 20*20*20цм.)ком 120.00 1 692 83,040.00 132.00 50 1 50 6,600.00 2 742 89,640.00

*По налозима 50

5. Набавка садница шибља, ниских и полеглих четинара за попуњавање.
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Саднице вишегодишње у  контејнерима Ц2 или Ц3. Старости 4-6 год.

310 310

5.1. Rododendron Catawb. Grandiflorum (висине 40-60 cm)ком 1,700.00 1 40 68000.00 1,700.00 1 40 68000.00

5.2. Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' (висине 30-40 cm)ком 800.00 1 20 16000.00 800.00 1 20 16000.00

5.3. Buxus sempervirens (висине 30-40 cm)ком 400.00 1 40 16000.00 400.00 1 40 16000.00

5.4. Tuja occidentalis 'Mirjam' (висине 30-40 cm)ком 1,000.00 1 40 40000.00 1,000.00 1 40 40000.00

5.5. Lavanda sp. (висине 40-60 cm)ком 700.00 1 20 14000.00 700.00 1 20 14000.00

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

5.6. BUXUS -КУГЛЕ ком 1,700.00 1 10 17000.00 1,700.00 1 10 17000.00

5.7. BERBERIS THUMBERGII „ATROP. NANA“ком 600.00 1 100 60000.00 600.00 1 100 60000.00

5.8. COTONEASTER HORISONTALISком 400.00 1 40 16,000.00 400.00 1 40 16,000.00

6. Набавка дрвених кочића (5*5*60цм) за обележавање и заштиту

ком 240.00 264.00 10 1 10 2,640.00 1 10 2,640.00

*По налозима 10

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

III ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА 1,002,780.40 432,727.68 1,435,508.08

IV  ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ

1. Окопавање живе ограде са потребним  плевљењем  и сакупљањем не-

чистоће, утоваром и одвозом.  Рад се  обавља мотиком и грабљама.

м 60.00 3 186 11,160.00 66.00 62 2 124 8,184.00 5 310 19,344.00

*М Митровица-парк 62

2. Орезивање живе ограде маказама за живицу уз канап са сакупљањем орезаних делова,

 утоваром и одвозом,( ширина ограде у зависности од висине. 1,789 1,889 1,889 3,678

2.1. Висина до 50 цм м 51.60 56.76 100 1 100 5,676.00 1 100 5,676.00

*По налозима 100

2.2.  Висина од 50 -100 цмм 60.00 1 1,789 107,340.00 66.00 1,789 1 1,789 118,074.00 2 3,578 225,414.00

* Ул. 28. марта 100

*Спомен гробље (лавиринт) 500

*Трг.Н.Пашића (ПИРАКАНТА) 7

*Ул.В.Стајића ( угао на пролазу са ул.Ратарска)-ради прегледности на висину од 30цм. 30

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

*Ул.Паробродска  ( жива ограда-36 м ) постојећу живу ограду орезати на исту висину од 80 цм. 36

*Ул.Паробродска бр,11.ЛИГУСТРУМ -6 м)-орезати на 50 цм ради прегледности. 6

*Ул.Арсенија Чарнојевића бр.40.(ЖИВА ОГРАДА-10 м)-код пешачког на висину од 0,5м. 10

*Раскрсница ул.Паланка и ул.Војводе Степе ( ЛИГУСТРУМ-10 м)- на висину од 0,5м . 10

*Раскрснице ул.Фрушкогорска са првим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-20 м)-орезати 0,5 м. 20

*Раскрснице ул.Фрушкогорска са другим улазом у ст.нас.КПД (  жива ограда-25 м)- 0,5 м. 25

*Раскрснице ул.Шишатовачка са првим улазом у ст.нас.КПД (жива ограда-50 м)-орезати 0,5 м. 50

*Раскрснице ул.Шишатовачка са другим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-10 м)- до 0,5 м. 10

*Ул.Паробродска, лева и десна страна (ЖИВЕ ОГРАДЕ-100 м) –  висине од 0,5 м. 100

*ст.нас.“КПД“ раскрснице ул.Шишатовачка и ул.З.О.Вука ( жива ограда-150 м) на 30 цм висине ради прегледности. Захтев бр.352-1480 /2018 од 19.11.2018. Сагласност бр.15/11 од 13 -30.11.2018.150

*Бициклистичка стаза-преко пута палате правде, (ЛИГУСТРУМ 10 м), уклањање шибља са бициклистичке стазе, електронска пријава од 30.03.19, сагласност бр. 5/3 од 11.03.-31.03.10

3. Набавка садница пузавица за попуњавање.Вишегодишњи грмови са најмање 2-3

 развијена избојка дужине 100-150 цм. У контејнерима Ц2 или Ц3, старости 4-6 год.10 10

3.1.  *CLEMATIS HIBRIDком 1,700.00 1 10 17,000.00 1,700.00 1 10 17,000.00

4. Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Пречник саднице 40-50 цм.

Бусен у контејнеру или увијен у биоразградиву саргију, димензија 20-30 цм.10 10

4.1. *THUJA OCC:"DANICA"ком 2,000.00 1 10 20,000.00 2,000.00 1 10 20,000.00

5. Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Солитерно сабло

Висине 150-175 цм. Са правилно распоређеним гранама и једним терминалним

изданком. Бусен 40-50 цм. у великим саксијама или балиран. 10 10

5.1. *THUJA OCC:"SMARAGD"ком 2,400.00 1 10 24,000.00 2,400.00 1 10 24,000.00

6. Садња или пресађивање  садница живе ограде или вишегодишњих пузавица са бусеном

 по потреби као и код  извођења грађевинских и других радова.

Копање садних јама (20*20*20цм), замена супстрата ( глистал)  и заливање након садње.

ком 120.00 2 1,917 230,040.00 132.00 50 1 50 6,600.00 3 1,967 236,640.00

*По налозима 50

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

IV ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ 409,540.00 138,534.00 548,074.00
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V ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА

1. Окопавање цветних гредица са орезивањем прецветалих цветова и  дивљих избојака код ружа,

  грабљање, сакупљање, утовар, одвоз, засецање ивица и чишћење терена.9,022 1,567 3,134 12,156

1.1. Перене, луковице, једногодишње и двогодишње цвеће.

м2 72.00 6 4,806 346,032.00 79.20 812 2 1,624 128,620.80 8 6,430 474,652.80

*Жардињере -Медицински центар 8

*Цветне пирамиде 25

* Трг Св. Димитрија, 2 полукружне жардињере испред поште 122

* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, десна страна 40

* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, лева страна 12

* Трг Војвођанских бригада - 2 полукружне жардињере 30

* Житни трг(сезонска расада) 5

* Трг Војвођанских бригада - цветњаци 30

* Трг Војвођанских бригада - цветњак код Војв. Банке 7

* Трг Н. Пашића - прав. жардињера, угао Ул. и.Бајића и Ул. Шећер сокак 4

* Палата правде - жардињера 4

* Градски кеј  38 жардињера квадрат. Облика 19

* Омладински парк  (велика жардињера) 4

* Жардињере кружног облика, 38

* Жардињере правоугаоног облика, 12

* Палата правде - перењак 10

* Атријум СО 10

*Пешачка зона - велика жардињера 44

*Градски парк 230

* Омладински парк  (жардињере код института) 10

*Ул.Јупитерова и Дечији диспанзер 12

*Шах клуб 4

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

* Житни трг( перене) 50

*Храм Св.Стефана 20

*М.Митровица (жардињере, споменик) 8

*ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (54 м2 „зечије уши“.) 54

1.2. Руже м2 80.40 6 4,216 338,966.40 88.44 755 2 1,510 133,544.40 8 5,726 472,510.80

Ул.Паланка 100

* Трг Војвођанских бригада 5

* Стамбено насеље "Деканске баште" 10

* Клуб војске 11

* Железничка станица 8

* Стамбено насеље "Матије Хуђи" 1 део 8

*железничка станица (код споменика) 4

*Ул.Светозара Милетића 3

*Ст.нас."25 Мај"-око фудбалског игралишта 10

*Ј.П."Дирекција"-атријум 9

*Градска плажа 10

*Раскрсница Ул.А. Чарнојевића и Св. Димитрија 20

* Житни трг (старе руже) 60

* Житни трг (младе руже) 40

*Жардињера Омладински парк 5

*Жардињера "ПСЦ Пинки" 50

*Кружна раскрсница "Царска палата" 65

*Ул .А.Чарнојевића 14

*Кружна "Војарна" 40

*Кружна "Камењар" 40

*Кружна раскрсница "Малта" 35

*Кружна раскрсница "Орао" 18

* Палата правде 5

*Царска палата -трг (руже пузавице) 8

*Архив „Срем“(руже пузавице дуж бедема) 15

*Музеј црквене уметности (руже пузавице дуж зида) 8

*М.Митровица (жардињере, споменик) 8

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

**Румска Малта и Каменита ћуприја (36 ком = 36м2) 36

*Ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (60м2) 60

Кружна раскрсница "Радиначка петља" 50

2. Побољшање структуре и квалитета земљишта

(ашовљење са уситњавањем, прихраном и обогаћивањем земљишта). 755 822 822 1,577

2.1. Ашовљење цветњака са фрезирањем, уситњавањем и обогаћивањем

земљишта хумусом-глисталом-тресетом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2)

Припрема терена за садњу једногодишњег и двогодишњег цвећа.

м2 124.80 137.28 812 1 812 111,471.36 1 812 111,471.36

*Постојећи цветњаци 812

2.2. Ашовљење ружичњака са уситњавањем и обогаћивањем  земљишта

тресетом-хумусом-глисталом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2),  

Загртањем-одгртањем, зимским орезивањем, сакупљањем и одвозом.

м2 124.80 1 755 94,224.00 137.28 10 1 10 1,372.80 1 765 95,596.80

*Постојећи ружичњаци 10

3. Заштита цветних површина и ружа од напада инсеката и гљивица 9,402 1,567 1,567 10,969
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3.1. Заштита и прихрана  цветних површина под перенама, луковицама, једногодишњим

и двогодишњим цвећем комбинацијом инсектицида и фунгицида.

м2 10.80 6 4,872 52,617.60 11.88 812 1 812 9,646.56 7 5,684 62,264.16

*Локације из позиције:  1.1.1. 812

3.2. Заштита и прихрана  цветних површина под ружама комбинацијом инсектицида и фунгицида.

м2 10.80 6 4,530 48,924.00 11.88 755 1 755 8,969.40 7 5,285 57,893.40

*Локације из позиција: 1.1.2. 755

4. Набавка расада  цвећа 10,926 12,450 1 12,450 23,376

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

4.1. Набавка  расада једногодишњег цвећа за сунчана и сеновита места, хибрид,  Ф1 генерације  

у ПВЦ саксији,100% у тресету, биљке укорењене, добро развијене,  у цвету.6,496 6,496

4.1.1. Begonia 'Premium Orange'  (висине 15-20 цм)ком 40.00 1 800 32,000.00 40.00 1 800 32,000.00

Begonia 'Premium Orange'  (висине 15-20 цм) 1 200 8,000.00 1 200 8,000.00

4.1.2. Begonia 'Premium Pink'  (висине 15-20 цм)ком 40.00 1 1,000 40,000.00 40.00 1 1,000 40,000.00

4.1.3. Begonia 'Premium White'  (висине 15-20 цм)ком 40.00 1 1,000 40,000.00 40.00 1 1,000 40,000.00

4.1.4. Begonia 'Senator iQ Bicolor'  (висине 15-20 цм)ком 40.00 1 1,000 40,000.00 40.00 1 1,000 40,000.00

4.1.5. Begonia 'Senator iQ Scarlet'  (висине 15-20 цм)ком 40.00 1 1,000 40,000.00 40.00 1 1,000 40,000.00

4.1.1. Begonia 'Senator iQ White'  (висине 15-20 цм)ком 40.00 2 1,248 49,920.00 40.00 2 1,248 49,920.00

4.2. Набавка  расада једногодишњег цвећа за сеновита места, хибрид,  Ф1 генерације  

у ПВЦ саксији,100% у тресету, биљке укорењене, добро развијене,  у цвету.4,000 4,000

4.2.1. Impatiens 'Beacon Mix'  (висине 15-20 цм)ком 40.00 1 4,000 160,000.00 40.00 1 4,000 160,000.00

4.3. Набавка једногодишњих контејнерских пузавица (биљке снажне,  у цвету, минимална дужина висећих грана 50 цм),  

у цену је урачуната замена супстрата - "класман бр.1" (потребно 30 врећа по 70л.) за све три цветне пирамиде330 330

4.3.1. Surfinia 'Belem Compact Red', висине 20-30 цмком 200.00 1 60 12,000.00 200.00 1 60 12,000.00

4.3.2. Bacopa 'Kodiac',   висине 20-30 цмком 200.00 1 60 12,000.00 200.00 1 60 12,000.00

4.3.3. Euphorbia 'Fairy Snow',   висине 20-30 цмком 200.00 1 60 12,000.00 200.00 1 60 12,000.00

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

4.3.4. Bidens 'Bigest Sun' (бела),   висине 20-30 цмком 200.00 1 60 12,000.00 200.00 1 60 12,000.00

4.3.5. Lobelia 'Blue Button Heaven',   висине 20-30 цмком 200.00 1 60 12,000.00 200.00 1 60 12,000.00

4.3.6. Ipomoea 'Yellow' ,   висине 20-30 цмком 200.00 1 60 6,000.00 200.00 1 60 6,000.00

4.4. Набавка  расада двогодишњег цвећа, хибрид,  Ф1 генерације  

у ПВЦ саксији 100% у тресету, добро укорењена и добро развијена. 12,000 1 12,000 12,000

4.4.1.1 Viola tricolor -бела ком 35.00 35.00 2,000 1 2,000 70,000.00 1 2,000 70,000.00

4.4.1.2 Viola tricolor -наранџаста  ком 35.00 35.00 2,000 1 2,000 70,000.00 1 2,000 70,000.00

4.4.1.3 Viola tricolor -плава ком 35.00 35.00 2,000 1 2,000 70,000.00 1 2,000 70,000.00

4.4.1.4 Viola tricolor -бордо ком 35.00 35.00 2,000 1 2,000 70,000.00 1 2,000 70,000.00

4.4.1.5 Viola tricolor -жута ком 35.00 35.00 2,000 1 2,000 70,000.00 1 2,000 70,000.00

4.4.1.6 Viola tricolor -љубичаста ком 35.00 35.00 2,000 1 2,000 70,000.00 1 2,000 70,000.00

4.5. Набавка двогодишњих  пузавица 450 1 450 450

4.5.1. Viola endurio -љубичаста  (висина 15-20 цм)ком 150.00 150.00 150 1 150 22,500.00 1 150 22,500.00

4.5.2. Viola endurio -жута  (висина 15-20 цм)ком 150.00 150.00 150 1 150 22,500.00 1 150 22,500.00

4.5.3. Viola endurio -светло жуто-бела  (висина 15-20 цм)ком 150.00 150.00 150 1 150 22,500.00 1 150 22,500.00

4.6. Набавка  расада перена 100 100

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

4.6.1. Dahlia 'Imagine Power Bicolor Burgundy',C3L,  висине 30-40 цм150.00 1 100 15,000.00 150.00 1 100 15,000.00
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5. Садња :  једногодишњег цвећа, пузавица за цветне пирамиде и двогодишњег цвећа и перена.ком 22.68 2 10,678 242,177.04 24.95 12,450 1 12,450 310,602.60 3 23,128 552,779.64

5.1. Садња  расада  једногодишњег цвећа 10,248 10,248

5.2. Садња једногодишњих пузавица са заменом супстрата у све три цветне пирамиде330 330

5.3. Садња  расада двогодишњег цвећа 12,000 1 12,000 12,000

Viola tricolor -бела ком 2,000

Viola tricolor -наранџаста  ком 2,000

Viola tricolor -плава ком 2,000

Viola tricolor -бордо ком 2,000

Viola tricolor -жута ком 2,000

Viola tricolor -љубичаста ком 2,000

5.4. Садња двогодишњих пузавица 450 1 450 450

Viola endurio -љубичаста  (висина 15-20 цм)ком 150

Viola endurio -жута  (висина 15-20 цм)ком 150

Viola endurio -светло жуто-бела  (висина 15-20 цм)ком 150

5.5. Садња  расада виш. цвећа-перена 100 100

6. Набавка  вишегодишњих пузавица и садница ружа са 3-4 основна 

подједнако развијена избојка дужине 30 цм.у рифузи или у тресету.70 70

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

6.1. ROSA BORDEAUX, висине 20-30 цм 250.00 1 60 15,000.00 250.00 1 60 15,000.00

6.2. Wisteria sinenzis, висине 250-300 цм 3,500.00 1 10 35,000.00 3,500.00 1 10 35,000.00

7. Садња  и пресађивање  ружа и вишегодишњих пузавица уз додатак глисталаком 120.00 2 615 73,800.00 132.00 5 1 5 660.00 3 620 74,460.00

5

8. Ражмножавање постојећих перена: вађење бусена, дељење и пресађивање на другу локацију.211 909 1 909 1,120

8.1. Размножавање високих перена:ком 36.00 39.60 100 1 100 3,960.00 1 100 3,960.00

По налогу 100

8.2. Размножавање средње високих и ииских  перена:

ком 30.00 2 211 6,330.00 33.00 809 1 809 26,697.00 3 1,020 33,027.00

*По налогу 809

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

V ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА 1,743,991.04 1,223,044.92 2,967,035.96

VI УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ  ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА

1. Машинско уклањање шибља са банкина

(утовар и превозом  до 10км.)м2 26.40 29.04 6,700 1 6,700 194,568.00 1 6,700 194,568.00

*Локације по налозима 6,700

2. Ручно уклањање шибља са банкина

(утовар и превозом  до 10км.)м2 41.40 1 8,250 341,550.00 45.54 5,750 1 5,750 261,855.00 2 14,000 603,405.00

*Локације по налозима 5,750

3. Машинско кошење траве на банкинама ширине 1 м.

м2 4.80 2 193,800 930,240.00 5.28 406,200 1 406,200 2,144,736.00 3 600,000 3,074,976.00

*Локације по налозима 406,200

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

VI УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ  ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА1,271,790.00 2,601,159.00 3,872,949.00

VII ЗАЛИВАЊЕ

1. Заливање помоћу цистерне  ( два НК радника).

час 2,400.00 6h 98 588 1,411,200.00 2,640.00 6 40 240 633,600.00 6h 138 828 2,044,800.00

*Дрворедне саднице и цветњаци. 40

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

VII ЗАЛИВАЊЕ 1,411,200.00 633,600.00 2,044,800.00

VIII  ОДРЖАВАЊЕ,ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ

1. Набавка боје, припремни радови за бојење и ручно бојење клупа или жардињера.20 3 3 23
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1.1. Клупа са наслономком 2,520.00 1 20 50,400.00 2,772.00 1 1 1 2,772.00 2 21 53,172.00

*По налозима 1

1.2. Клупа без наслона ком 2,328.00 2,560.80 1 1 1 2,560.80 1 1 2,560.80

*По налозима 1

1.3. Даска за седала између жардињера или жардињераком 978.00 1,075.80 1 1 1 1,075.80 1 1 1,075.80

*По налозима 1

2. Демонтажа поломљених клупа, као и набавка материјала , израда и уградња

 нових штафли, бојење у одговарајућу боју по захтеву инвеститора ).

ком 1,860.00 1 63 117,180.00 2,046.00 17 1 17 34,782.00 2 80 151,962.00

*По налозима 17

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

3. Поправка искривљених и сломљених металних  елемената на клупама,

 набавка боје и бојење  у одговарајућу боју по захтеву инвеститора,

као и фарбање вертикалних штитника око младих садница.

ком 822.00 904.20 2 1 2 1,808.40 1 2 1,808.40

*По налозима 2

4. Набавка материјала и уградња инфилтрационе цеви за заливање садница:

Ручно или машинско бушење рупе уз корен пречника 25цм  дубине 80цм,  

убацивање ПВЦ перфориране дренажне цеви пречника 8цм дужине 90-100цм,

 рупу око цеви засути природиим шљунком до нивоа терена тако да цев остане

у средини и да вири 10-20цм.ком 576.00 633.60 1 1 1 633.60 1 1 633.60

*По налозима 1

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

VIII ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ 167,580.00 43,632.60 211,212.60

IX АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ

1. Трактор са приколицомчас 3,216.00 3,537.60 1 1 1 3,537.60 1 1 3,537.60

По налозима  утовар и одвоз 1

2. Камион ТАМ час 3,420.00 4 54 184,680.00 3,762.00 10 1 10 37,620.00 5 64 222,300.00

По налозима  утовар и одвоз 10

3. Виљушкар час 7,812.00 1 2 15,624.00 8,593.20 7 1 7 60,152.40 2 9 75,776.40

По налозима  утовар и одвоз 7

4. Утоваривач час 9,780.00 10,758.00 1 1 1 10,758.00 1 1 10,758.00

По налозима  утовар и одвоз 1

ред. РАДНА ОПЕР. извр. радови до аугуста(  сит: 1+2+3+4+5+6) програм за ребаланс ( аугуст- децембар) УКУПНО:извршено плус планирано 

бр, ј.м. цена/ј.м. датум бр.опер. укупна кол.  укупно дин цена/ј.м. планира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно динпланира. кол. бр.опер. укупна кол.  укупно дин

5. Аутодизалица час 3,000.00 6 500.0 1,500,000.00 5,000.00 385.0 1 385.0 1,925,000.00 7 885 3,425,000.00

*По налозима 385.0

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

IX АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ 1,700,304.00 2,037,068.00 3,737,372.00

Члан 2.
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Ове измене и допуне Програма ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном лису Града Сремска Митровица".

О б р а з л о ж е њ е

На основу Програма одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањање штетне 

вегетације на територији града Сремска Митровица у 2022. години бр. 352-18 /2022-V  од 31.01.2022. усвојен Закључком Скупштине Града Сремска 

Митровица бр.023-15/2022-I од 31.01.2022.  и  уговора бр.404-55/2022-V од 17.02.2022. на основу Сагласности Градског већа бр.404-56/2022-III

 од 14.02.2022. закљученим са  Пружаоцем услуга ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица. 

Укупна вредност услуга са ПДВ-ом износи   48.720.015,63  динара.  Закључно са ситуацијом број 6 за јули месец вредност извршених услуга са ПДВ-ом

 износи 35.536.690,36 динара. Преостала средства од 13.183.325,27 динара сабрана са 15.000.000,00 динара из ребаланса износе 28.183.325,27 

динара са ПДВ-ом. До сада извршене услуге плус планиранње услуге износе укупно 63.719.974,66 динара са ПДВ-ом.

Предлог програма за 28.183.325,27 динара са ПДВ-ом укратко садржи: све неопходне радове и услуге до краја године;

садњу 1.669 комада садница за ветрозаштитни појас као и  постављање 7.000 м2 бусена траве у Гргуревцима.

Цене услуга су повећане за 10%, само је на захтев Извођача радова ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица цена часа аутодизалице са 3.000,00 динара

 повећана на 5.000,00 динара. 

НАДЗОРНИ ОРГАН: дипл. инг. пејс. арх.   Живана Панић
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182.
 На основу члана 41. став 1. тачка 
20. Статута града Сремске Митровице 
(“Службени лист града Сремска 
Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 21.09.2022.године, 
донела је

З А К Љ У Ч А К

I

 ДОНОСИ СЕ измена и допуна 
Програма одржавања чистоће на јавним 
површинама за 2022. годину у Сремској 
Митровици.

II

 Саставни део овог Закључка чини 
измена и допуна Програма одржавања 
чистоће на јавним површинама за 2022.
годину у Сремској Митровици.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-112/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
                 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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Ј. К. П. "КОМУНАЛИЈЕ" РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СТАРИ ШОР 114 А.П. ВОЈВОДИНА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАД СРЕМ. МИТРОВИЦА
ПИБ: 100792579 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ,

КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
ПИБ: 105935357

ЗА 2022. годину
СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР

Сремска Митровица 
септембар 2022. год.

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

183.
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1. ЧИШЋЕЊЕ ЧИСТИЛИЦОМ И ПРАЊЕ УЛИЦА

А. Чишћење чистилицом, прање улица шмрковима из цистерне са чишћењем сливника, једном
    недељно од 15.03.2022. до 15.10.2022.

1.   ул. Доситејева m² 420
2.   ул. Змај Јовина m² 2,050
3.   ул. Светозара Милетића m² 1,720
4.   ул. Стари шор m² 15,000
5.   ул. Арсенија Чарнојевића m² 11,400
6.   ул. Паланка m² 10,300
7.   ул. Железничка m² 3,120
8.   ул. Музејска m² 280
9.   ул. Светла m² 400
10. ул. Илариона Руварца m² 200
11. ул. Војводе Степе m² 6,000
12. ул. Тимочке дивизије m² 2,000
13. ул. Иринејева m² 600
14. ул. Кузминска m² 5,100
15. бул. Константина Великог m² 14,400
16. ул. Змај Огњеног Вука m² 1,225
17. ул. Шишатовачка m² 1,225
18. ул. Јосифа Рајачића m² 2,500
19. ул. Вељка Петровића m² 3,900
20. ул. Батутова m² 2,500
21. ул. Мирослава Антића m² 1,750
22. ул. Кнеза Лазара m² 1,250
23. ул. Васе Чубриловића m² 1,500
24. ул. Милоша Црњанског m² 700
25. ул. Милоша Обилића m² 7,300

1.95 96,840 4 3 2,266,056.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

Б. Чишћење чистилицом, прање улица шмрковима из цистерне са чишћењем сливника,  два пута 
    недељно од 15.03.2022. до 15.10.2022.

1.   ул. Шећер сокак m² 3,360
2.   ст. нас. П.С.Ц. "Пинки" m² 5,950
3.   паркинг иза С.О. Ср. Митр m² 2,100
4.   плато код железничке стан m² 2,000
5.   ул. Јована Удицког m² 400
6.   ул. Миливоја Николајевић m² 400
7.   ул. Уроша Предића m² 1,000
8.   ул. Северни бедем m² 2,400
9.   ул. Граничарска m² 600
10. ул. Диоклецијанова m² 600
11. ул. Максима Горког m² 1,600
12. ул. Васе Стајића m² 1,800
13. ул. Уроша Стојшића m² 2,050
14. ул. Ратарска m² 2,100
15. ул. Рибарска обала m² 2,400
16. ул. Водна m² 2,350
17. ул. Променада (рест. Проб m² 2,000
18. ул. Бранка Радичевића m² 2,700
19. ул. Занатлијска m² 600
20. трг Николе Пашића m² 1,200
21. ул. 28. марта m² 500
22. Соларски трг m² 2,350
23. ул. Саве Ковачевића m² 700
24. ул. Јупитерова m² 800
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1.95 41,960 8 3 1,963,728.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

В. Чишћење чистилицом, прање улица шмрковима из цистерне са чишћењем сливника, три пута
    недељно од 15.03.2022. до 15.10. 2022. год.

1.   Трг Ћире Милекића са трг m² 6,500
     Св. Стефана
2.   ул. Св. Димитрија m² 3,300
3.   Житни трг m² 1,900
4.   ул. Св. Саве m² 1,600
5.   ул. Вука Караџића m² 1,800
6.   ул. Пиварска m² 1,000
7.   ул. Краља Петра I m² 5,400
8.   ул. Масарикова m² 650
9.   ул. Пушкинова m² 1,800
10. ул. Паробродска m² 2,200

1.95 26,150 12 3 1,835,730.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

                      2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА

А. Чишћење улица сваки дан у недељи у периоду од 05:30h - 12:30h, од 01.01.2022. до
    31.12.2022.; извођач је у обавези да празни корпе за отпатке.

1. паркинг и прилаз "Максију" m² 1,980
2. ул. Променада ("Капетанија" m² 480
3. ул. Св. Саве m² 1,180
4. ул. Масарикова m² 400
5. ул. Пушкинова m² 2,010
6. ул. 28. марта m² 1,000

0.70 7,050 31 4 611,940.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

Б. Чишћење улица сваки дан сем недеље у периоду од 05:30h - 12:30h, од 01.01.2022. до
    31.12.2022.; извођач је у обавези да празни корпе за отпатке.

1.   ул. Св. Димитрија m² 7,490
2.   Трг Ћире Милекића m² 6,500
3.   ул. Змај Јовина m² 2,050
4.   ул. Краља Петра I m² 9,620
5.   Соларски трг са пролазом m² 2,350
6.   Трг Војвођанских бригада m² 2,000
7.   ул. Вука Караџића m² 1,500
8.   Трг Св. Стефана m² 1,800
9.  Градски парк m² 3,000
10. Житни трг m² 4,120
11. ул. Мaчвански кеј m² 10,000

0.70 50,430 26 4 3,671,304.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

В. Чишћење улица сваке недеље у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022.; извођач је у обавези 
    да празни корпе за отпатке.

1.   плато испред СПЦ "Пинки m² 2,500
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2.   ул. Св. Димитрија m² 7,490
3.   Трг Ћире Милекића m² 6,500
4.   Соларски трг са пролазом m² 2,350
5.   Трг војвођанских бригада m² 2,000
6.   ул. Вука Караџића m² 1,485
7.   Трг Св. Стефана m² 1,800
8.   Градски парк m² 3,000
9.   Житни трг m² 4,120
10. ул. Краља Петра I m² 9,620

0.70 40,865 4 4 457,688.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

Г. Прочишћавање улица сваки дан у недељи, од 01.01.2022. до 31.12.2022. год.; извођач је 
    обавезан да празни корпе за отпатке.

1. ул. Паробродска m² 2,000
2. ул. Шећер сокак m² 2,600
3. плато иза СО Ср. Митровиц m² 2,000
4. пролаз "Зелено дрво" m² 800
5. ул. Пиварска m² 1,850
6. ул. Доситејева m² 420
7. ул. Железничка и плато m² 4,700
     испред железничке станице

0.70 14,370 31 4 1,247,316.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

Д. Прочишћавање улица два пута недељно, од 01.01.2022. до 31.12.2022. год.; извођач је 
    обавезан да празни корпе за отпатке.

1.   ул. Јеврема Видића m² 580
2.   ул. Занатлијска m² 1,980
3.   ул. Рибарска обала m² 4,500
4.   ст. нас. Матије Хуђи m² 12,000
5.   ст. нас. Деканске баште m² 6,500
6.   ул. Васе Стајића m² 6,500
7.   ул. Арсенија Чарнојевића m² 8,000
8.   ул. Стари шор m² 6,900
9.   ул. Светозара Милетића m² 1,500
10. мост Св. Иринеја (пешачки m² 1,800
11. ул. Водна m² 2,300
13. ст. нас. Пинки m² 6,500
14. плато испред болнице m² 2,200
15. ул. Јупитерова m² 770
16. ул. Променада (Пробус) m² 500
17. плато испред ПСЦ "Пинки m² 2,500
18. ул. Музејска m² 1,400
19. ул. Илариона Руварца m² 500
20. ул. Ратарска m² 2,950
21. ул. Бранка Радичевића m² 2,030
22. ул. Ђуре Јакшића m² 2,400

0.70 74,310 8 4 1,664,544.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

Ђ. Прочишћавање улица један пут недељно, од 01.01.2022. до 31.12.2022. год.; извођач је 
    обавезан да празни корпе за отпатке.
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1.   Бул. Константина Великог m² 14,150
2.   ул. Драгиње Никшић m² 3,750
3.   ул. Владимира Матијевића m² 3,000
4.   ул. Јосифа Рајачића m² 2,900
5.   ул. Вељка Петровића m² 4,900
6.   ул. Кувеждинска m² 1,850
7.   ул. Јосифа Панчића m² 1,500
8.   ул. Стефана Ластавице m² 3,500
9.   ул. Милоша Обилића m² 7,500
10. ул. Жртава фашизма m² 2,450
11. ул. Стевана Сремца m² 3,050
12. ул. Паланка m² 3,150
13. ул. 16. дивизије m² 4,140
14. ст. нас. Стари мост m² 12,850
15. ул. Сремских добров. одре m² 900
16. ул. 22. август m² 900
17. ул. Милеве Марић m² 550
18. ул. Фрушкогорска m² 3,480
19. ст. нас. М.П. Камењар m² 1,950

0.70 76,470 4 4 856,464.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно 

            3. ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА / РИГОЛА

У зимском периоду, уколико пада снег, уместо чишћења улица, свакодневног сакупљања отпадака
и сакупљања отпадака једном недељно, извођач је дужан да чисти снег са стаза, машински или 
ручно, у ширини од једног метра, са посипањем соли или ризле у следећим улицама:

1.   ул. Вука Караџића m² 700
2.   ул. Бранка Радичевића m² 500
3.   ул. Пиварска m² 450
4.   Житни трг m² 1,000
5.   мост Св. Иринеја m² 900
6.   Трг Ћире Милекића са m² 6,500
      тргом Св. Стефана
7.   плато испред СПЦ Пинки m² 500
8.   ул. Жртава фашизма m² 1,250
9.   ул. Св. Димитрија m² 1,250
10. ул. Св. Саве m² 500
11. Трг Војвођанских бригада m² 500
12. ст. нас. Матије Хуђи m² 2,000
     - главна стаза-
13. ст. нас. Деканске баште m² 1,650
     - главна стаза-
14. аутобуска стајалишта m² 500
15. ст. нас. М.П. Камењар m² 2,000
     - главна стаза-
16. ст. нас. Стари мост m² 14,470
     - главна стаза-

3.00 34,670 1 1 104,010.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно

По престанку снежних падавина извођач је дужан да чисти шахтове атмосферске канализације и 
риголе за одвод воде са тротоара.
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               4. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
   САКУПЉАЊЕМ ОТПАДА

А. Сакупљање отпадака свакодневно у следећим улицама:
             
1. Градски парк m² 2,450
2. Омладински парк m² 4,250
3. плато испред СПЦ Пинки m² 206
4. ул. Св. Димитрија m² 8,030
5. Савски кеј m² 9,000

0.50 23,936 31 4 1,484,032.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно

Б. Сакупљање отпадака три пута недељно у следећим улицама:

1.   ст. нас. Матије Хуђи m² 41,000
2.   ст. нас. Стари град m² 1,300
3.   ст. нас. Пинки m² 8,000
4.   Парк Спомен гробље m² 17,000
5.   Трг на желез. станици m² 416
6.   Аутобуска станица m² 1,700

0.50 69,416 12 4 1,665,984.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно

В. Сакупљање отпадака једном недељно у следећим улицама:

1.   ст. нас. Деканске баште m² 12,000
2.   ст. нас. Стари мост m² 4,500
3.   ст. нас. М.П. Камењар m² 6,000
4.   ст. нас. Васа Стајић - Орао m² 8,500
5.   ст. нас. Ст. Сремац - Пејто m² 6,700
6.   Житни трг m² 700
7.  Трг Војвођанских бригада m² 150
8.  Парк код атлетског стадион m² 6,500
9. Зелене површине испред m² 8,000
     јавних и културних објеката

0.50 53,050 4 4 424,400.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно

5. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА САКУПЉАЊЕМ ЛИШЋА

1.   Градски парк m² 2,450
2.   Омладински парк m² 4,250
3.   плато испред СПЦ Пинки m² 206
4.   трг Св. Димитрија m² 5,474
5.   ст. нас. Пинки m² 8,000
6.   ст. нас Матије Хуђи m² 41,000
7.   ст. нас. Деканске баште m² 12,000
8.   ст. нас. Стари мост m² 4,500
9.   ст. нас. Стари град m² 1,300
10. ст. нас. Васе Стајића m² 8,500
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11. трг Војвођанских бригада m² 150
12. Житни трг m² 700
13. трг и парк на жел. станици m² 416
14. аутобуска станица m² 1,700
15. зелене површ. испред m² 8,000
      јавних и културних објеката
16. ул. Железничка m² 4,700
17. ст. нас. М.П. "Камењар" m² 6,000
18. ст. нас. Стеван Сремац m² 6,700
19. ул. Променада - плато код m² 900
     Ф.К. "Срем"

1.30 116,946 4 3 1,824,357.60
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно

6. ОДРЖАВАЊЕ АРТЕРСКИХ БУНАРА И ЧЕСМИ

1.   Соларски трг (пијаца) m² 1
2.   ул. Стари шор (код ЗОП-а) m² 1
3.   ул. Планинска m² 1
4.   ул. Масарикова m² 1
5.   бул. К. Великог (црвена че m² 1
6.   ул. Паланка m² 1
7.   Блок Б m² 1
8.   ул. Радиначки пут m² 1
9.   ул. Петра Прерадовића m² 1
10. ст. нас. Матије Хуђи m² 1
11. ул. Водна ( "Риболовац") m² 1

1,600 11 1 4 70,400.00
цена/комукупно кол.бр. мес. оп. бр. месеци укупно

7. ПРОЛЕЋНО И ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

1. Камион носивости до 3,5 т. час 4,500 52 3 702,000.00
    (возач и два радника) цена/час бр. мес. оп. бр. месеци 702,000.00

укупно

8.  УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

1. Камион носивости до 3,5 т. час 5,500 118 649,000.00
    (возач и два радника) цена/час час укупно

9. ДЕПОНОВАЊЕ
1. Депоновање прикупљеног о   т 2,000 189 378,000.00
   регионалну депонију "Срем-Мачва". цена/тона тона укупно

10. СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА НА ТРОТОАРИМА

1. Хемијско третирање корова на 
   тротоарима (два радника)

1.  ул. Масарикова m² 700
2.  ул. Бранка Радичевића m² 900
3.  ул. Водна m² 1,100
4.  ул. Променада m² 480
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5.  ул. Св. Саве m² 540
6.  ул. Св. Димитрија m² 3,300
7.  ул. Вука Караџића m² 1,380
8.  Житно трг m² 2,640
9.  ул. Занатлијска m² 520
10.  ул. Рибарске обале m² 1,100
11.  ул. Стари шор m² 2,400
12.  ул. Краља Петра m² 5,700
13.  ул. Железничка m² 4,400
14.  ул. Фрушкогорска m² 7,200
15.  Спомен гробље m² 6,800
16.  Градски парк - централни m² 6,500
17.  Омладински парк m² 4,250
18.  Бул. Константина Великог m² 3,400
19.  ул. др. Душана Поповића m² 980

10.70 54,290 1 2 1,161,806.00
цена/m² укупно m² бр. мес. оп. бр. месеци укупно

11. УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

1. Уклањање угинулих животи ком. 1,200 161 193,200.00
   са путева и јавних површина цена/ком бр. операц. укупно

12. УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА (луталица)

1. Уклањање животиња лутали ком. 3,561 60 213,660.00
2. Чиповање животиња лутали ком. 1,466
3. Стерилизација животиња ком. 9,425
    луталица цена/ком бр. операц. 213,660.00

укупно

13. СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ

1. Набавка соли и ризле за посипање по тротоарима у случају снежних 322,099.58
    падавина

14. УЛИЧНЕ КОРПЕ

1. Набавка уличних корпи за отпатке 78,547.50



Број 1421.09. 2022 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

85

Page 9

          РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.   ЧИШЋЕЊЕ ЧИСТИЛИЦОМ И ПРАЊЕ УЛИЦА 6,065,514.00
2.   ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА 8,509,256.00
3.   ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА / РИГОЛА 104,010.00
4.   ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ ЈАВНИХ ПОВРШ. САКУПЉАЊЕМ ОТПАДА 3,574,416.00
5.   ОДРЖ. ЈАВНИХ ПОВРШИНА САКУПЉАЊЕМ ЛИШЋА 1,824,357.60
6.   ОДРЖ. АРТЕРСКИХ БУНАРА И ЧЕСМИ 70,400.00
7.   ПРОЛЕЋНО И ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 702,000.00
8.   УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 649,000.00
9.   ДЕПОНОВАЊЕ 378,000.00
10. СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА НА ТРОТОАРИМА 1,161,806.00
11. УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА 193,200.00
12. УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА (луталица) 213,660.00
13. СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ 322,099.58
14. УЛИЧНЕ КОРПЕ 78,547.50

укупно (1 - 10) 23,038,759.60
укупно (11 - 14) 807,507.08
ПДВ 10% (1 - 10) 2,303,875.96
ПДВ 20% (11 - 14) 161,501.42

УКУПНО (1 -14) 23,846,266.68
ПДВ УКУПНО 2,465,377.38

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2022. год. : 26,311,644.05

ЈКП "КОМУНАЛИЈЕ"         В.Д.  ДИРЕКТОРА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

________________________________________
      РАДОСЛАВ ЈЕВРЕМОВИЋ дипл.ецц.
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На основу члана 7. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и 
других објеката („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 2/2018 и 6/2018) и члана 
64. Статута града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана 
21.09.2022.године доноси:  
 
 
 

Т Р Е Ћ У    Д О П У Н У     И     И З М Е Н У     
 П Р О Г Р А М А  

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА  
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА  

 
 
 

 I 
У програму за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним 

површинама  („Сл.лист Града Сремска Митровица“, број 3/2019) у глави II која се односи на 
објекте и локације и то у тачки 1 - киосци, локација број 1  која гласи:  
 
 ЛОКАЦИЈА место 

 1. Ул. Масарикова, Градски парк 3 
Делатност : 
o (а) прехрамбени производи 
o (б,в) штампа и дуван 
 
мења се и гласи: 
 
 ЛОКАЦИЈА место 
 1. Ул. Масарикова, Градски парк 2 
Делатност : 
o (а,б) прехрамбени производи 
 
 

II  
у глави II која се односи на објекте и локације и то у тачки 1 - киосци, мења се 

делатност локације број 2 у Сремској Митровици  која гласи:  
 
 ЛОКАЦИЈА место 

 2. Ул. Вука Караџића, Клуб студената 3 
Делатност : 
o (а) прехрамбени производи 
o (б, в) непрехрамбени производи 
 
тако да нове делатности локације број 2 у Сремској Митровици гласе 
 
 ЛОКАЦИЈА место 
 2. Ул. Вука Караџића, Клуб студената 3 
Делатност : 
o (а,в) непрехрамбени производи 
o (б) прехрамбени производи 
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III  
Ова допуна Програма ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 
 

Број: 352-1026/2022-I 
Дана: 21.09.2022.године 
Сремска Митровица 
 
                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                   Владимир Павловић, с.р. 
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1 
 

 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 

РС“ бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016 ), члана 12. Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 
2022. годину („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 25/2021 и 12/2022 ), члана 41. став 1.тачка 4. и 20. 
Статута града Сремскe Митровицe („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и I5/2019-испр.) и 
Сагласности Министарства пољопривреде  шумарства и водопривреде број 320-00-0384/2022 од 07.09.2022. 
године, Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 21.09.2022.године, донела је 
 
 
 
 

 ИЗМЕНУ ПРОГРАМА  МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 

2022. ГОДИНУ  
  
 
 

I 
У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града 

Сремска Митровица за 2022. годину („Сл. лист града Сремска Митровица, бр. 7/2022 ), у Поглављу I 
„Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“, Табела  3. „Мере руралног развоја“, мења се 
и сада гласи: 

 
Табела 3. Мере руралног развоја 

 
Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 
подстицаја 

по кориснику 
(%) 

(нпр.30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 Успостављање и 
јачање удружења у 
области 
пољопривреде 

102 4.500.000,00 100 100.000,00 0,00 

2 Управљање 
ризицима 

104 17.185.883,28 100 / 3.067.502,39 

3 Одрживоо 
коришћење 
пољопривредног 
земљишта 

201.1 2.200.000,00 100 / 0,00 

4 Друге мере 
политичке заштите и 
очувања животне 
средине 

201.6 1.100.00,00 100 / 0,00 

5 Спровођење 
локалних стратегија 
руралног развоја 

202 500.000,00 100 250.000,00 0,00 

6 Инвестиције за 
унапређење и развој 
руралне 
инфраструктуре и 
услуга 

301 41.500.000,00 100 / 0,00 

7 Подршка младима у 
руралним 
подручјима 

303 6.000.000,00 50 250.000,00 0,00 

 УКУПНО  72.985.883,28    
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У поглављу I „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“, 
Табела  6. “Табеларни приказ планираних финансијских средстава”  мења се и сада гласи: 
 
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у 
РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја (без пренетих обавеза) 

74.085.883,28 

Планирана средства за директна плаћања 0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  72.985.883,28 
Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 
директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

1.100.000,00 

Пренете обавезе 3.067.502,39 
  
 

 
 У поглављу I у делу „Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике 

након примене Програма”, износ од 70.153.385,67 динара замењује се износом: 
77.153.385,67 динара. 

                   
II 

У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102  
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.2. „ Циљеви 
мере“, мења се и сада гласи:  
 

“Подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на рурални развој 
односно унапређење и заштите пољопривредне производње”. 
 
У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102  
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.4. „ Крајњи 
корисници“, мења се и сада гласи:  
 

„Крајњи корисници предвиђене мере су: - удружења грађана са седиштем на 
територији Града Сремска Митровица која обављају делатност у вези руралног развоја 
односно унапређења и заштите пољопривредне производње“. 
 
 
У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102  
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.6. „ Општи 
критеријуми за кориснике“, мења се и сада гласи:  
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„Да је удружење регистровано код надлежног органа , - да удружење има седиште 
на територији Града Сремска Митровица, - да је делатност удружења у вези руралног 
развоја односно унапређења  и заштите пољопривредне производње“. 
 

У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102  
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.9.          „  
Критеријуми селекције “, додаје  се  редни број 13. који гласи:  
 

„Критеријуми селекције се не примењују на удружења из области заштите 
пољопривредне производње.“ 
 

У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102  
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.10.  
„Интензитет помоћи “, додаје  се став 2. који гласи:  
 

“Интензитет помоћи је од 5% до 100% од вредности програмских активности 
за удружења  из  области заштите пољопривредног земљишта“.  

 
 
У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102  
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.12.  
„Административна процедура “, мења се и сада гласи:  
 
 Мера ће бити спроведена од стране „Агенција за рурални развој Града Сремска 
Митровица“  и „Градске управе за пољопривреду града Сремска Митровиц“. 
            “Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица 
(у даљем тексту Агенција) чији је једини оснивач Град Сремска Митровица и која се 
финансира 100% из буџета Града Сремска Митровица. Град Сремска Митровица ће 
спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника за подршку раду 
удржења грађана чија је активност усмерена на рурални развој и унапређење 
пољопривредне производње. Образац захтева се може преузети у просторијама Агенције 
и на сајту Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се подносе путем поште или лично на адресу: 
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. 
Св. Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра Комисија, 
коју именује директор Агенције за рурални развој града Сремска Митровица (у даљем 
тексту: директор агенције). Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи 
додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су неопходне за 
одлучивање. Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма 
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Агенције 
за рурални развојwww.arrsm.rs и порталу е-Управе. Учесници конкурса имају право 
увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три (3) радна дана од 
дана објављивања листе. Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања 
и рангирања у року од 8 дана од дана њеног објављивања. О приговору решењем одлучује 
директор агенције у року од 15 дана од дана пријема приговора. Одлуку о избору 
програма и опредељивању средстава директор агенције доноси у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење приговора. Одлука се објављује на званичној инетрнет 
страници Агенције и на порталу е-Управе. Одлуком о додели средстава, утврдиће се 
појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а 
подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства навешће се разлози 
одбијања/одбацивања. Ближи услови и поступак остваривања права на подстицај биће 
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уређен правилником који доноси Агенција за рурални развој грда Сремска Митровица. 
 
            Градска управа за пољопривреду  Града Сремска Митровица,  (у даљем тексту 
Градска управа за пољопривреду), ће спровести широку кампању информисања 
потенцијалних корисника за подршку раду удржења грађана чија је активност  усмерена  
на заштиту пољопривредне производње. Образац захтева се може преузети у 
просторијама Градске управе за пољопривреду, (Ул. Св. Димитрија бр. 8.,  22000 
Сремска Митровица) и на сајту Града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs. 
Захтеви се подносе путем поште или лично на адресу: Градске управе за пољопривреду 
Града Сремска Митровица, Ул. Св. Димитрија бр. 13., 22000 Сремска Митровица. 
Поднете пријаве разматра Комисија, коју именује Начелник Градске управе за 
пољопривреду града Сремска Митровица (у даљем тексту: Начелник). Комисија задржава 
право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези с поднетом 
документацијом, које су неопходне за одлучивање. Комисија утврђује листу 
вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања 
објављује се на званичној интернет страници  Града Сремска Митровица 
www.sremskamitrovica.rs.   и порталу е-Управе. Учесници конкурса имају право увида у 
поднете пријаве и приложену документацију у року од три (3) радна дана од дана 
објављивања листе. Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и 
рангирања у року од 8 дана од дана њеног објављивања. О приговору решењем одлучује 
Начелник Градске управе за пољопривреду у року од 15 дана од дана пријема приговора. 
Одлуку о избору програма и опредељивању средстава Начелник Градске управе за 
пољопривреду доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. 
Одлука се објављује на званичној инетрнет страници Града Семска Митровица и на 
порталу е-Управе. Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи 
средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а подносиоцима пријаве 
којима нису одобрена средства навешће се разлози одбијања/одбацивања. Ближи услови 
и поступак остваривања права на подстицај биће уређен Јавним позивом који доноси  
Градске управе за пољопривреду грда Сремска Митровица. 
 
 

III 
У поглављу II “Опис планираних мера, додаје се тачка 2.5. Назив и шифра 

мере: 202 – “Спровођење локалних стратегија руралног развоја”. 
 

У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 
Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 1. 
„Образложење“ која  гласи: 

 
„Партнерство за територијални рурални развој (локалне акционе групе) је 

партнерство представника цивилног, привредног и јавног сектора одређеног руралног 
подручја које своје активности заснива на ЛИДЕР принципима (ЛИДЕР је скраћеница 
француског израза „  a s     tre   t   s  e   ve    eme t  e  „     m e  ura e“, а у 
преводу значи - везе између активности за развој руралне економије). Основни ЛИДЕР 
принципи су: приступ заснован на одређеној области, приступ „одоздо-нагоре“, локално 
партнерство, мулти-секторске интеграције, иновације, умрежавање и сарадња и све се оне 
требају посматрати као једна целина. Кључна предност овог приступа је у томе што се 
бави специфичним проблемима на локалном нивоу дозвољавајући локалним 
партнерствима да пројектују и имплементирају пројекте прилагођене локалним потребама. 
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Подручје партнерства јесте кохерентно, јасно дефинисано, у географском смислу 
континуирано подручје, са становништвом више насељених места, у оквиру територије две 
или више јединица локалне самоуправе, са најмање 10.000, а највише 150.000 становника, а 
које се не преклапа са подручјем другог партнерства. Насељено место у оквиру 
партнерства не може имати више од 25.000 становника; Један од основних задатака 
партнерства је припрема, спровођење и праћење имплементације локалне стратегије 
руралног развоја (ЛСРР). Реализацијом ове мере подржаће се подршка реализацији 
програма који се односе на спровођење ЛСРР формираних партнерстава за територијални 
рурални развој која обухватају и насељена места са територије Града Сремска Митровица. 
Ова мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.-2024. године.“ 
 

У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 
Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 2. „Циљеви 
мере“ која  гласи: 
 

„Општи циљ мере је равномеран рурални развој и коришћење развојних 
потенцијала локалних заједница. Специфични циљеви су: промоција руралног развоја кроз 
локалне иницијативе и развој партнерства различитих сектора, јачање капацитета руралног 
становништва и припадника основаних партнерстава за територијални рурални развој, 
одрживо коришћење локалних ресурса“. 
 

У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 
Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 3. „Веза мере са 
националним програмима за рурални развој и пољопривреду“ која  гласи: 

 
„Није применљиво. Национални програм руралног развоја за период од 2021. до 

2024. ( НПРР ) још није усвојен.“ 
 

У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 
Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 4. „Крајњи 
корисници “ која  гласи: 

 
„Партнерства за територијални рурални развој (удружења грађана) која обухватају 

и насељена места са територије Града Сремска Митровица“. 
 
 У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 

Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 5. „ Економска 
одрживост“ која  гласи: 

 
„Корисник не мора за ову меру, да докаже економску одрживост“. 
 
У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 

Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 6. „ Општи 
критеријуми за кориснике“ која  гласи: 

 
„Општи критеријуми за кориснике по овој мери су: - да је уписан у Регистар 

удружења у АПР; - потписана изјавa да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима; - испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним 
из средстава буџета Града Сремска Митровица. 

 
У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 

Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 7. „ Специфични 
критеријуми“ која  гласи: 
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„Право на подстицаје има партнерство за територијални рурални развој које 
обухвата и део територије града Сремска Митровица и  које има  локалну стратегију 
руралног развоја одобрену од стране  Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде“. 
 

У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 
Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 8.  „Листа 
инвестиција у оквиру мере“ која  гласи: 

 
„Нема“. 
 
У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 

Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 9.  
„Критеријуми селекције“ која  гласи: 

 
  Редни број Тип критеријума за избор Да/Не 

1  не 
 
У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 

Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 10.  „Интензитет 
помоћи“ која  гласи: 

 
„Износ подстицаја по кориснику је до 100% од укупног износа средстава, а 

максимални износ по кориснику је 250.000,00 динара.“. 
 

 
У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 

Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5.11. „Индикатори 
/ показатељи“ која  гласи: 

 
 

Редни број Назив показатеља 
1  

Укупан број поднетих захтева 
 

2 Укупан број подржаних пројеката 
 
У поглављу II “Опис планираних мера”, у тачки 2.5. Назив и шифра мере: 202 

Спровођење локалних стратегија руралног развоја, додаје се подтачка 2.5. 12.  
„Административна процедура“ која  гласи: 

 
„Спровођење локалних стратегија руралног развоја реализоваће се путем Јавног 

позива  за наведену меру Јавни позив расписује Начелник Градске управе за пољопривреду 
града Сремска Митровица,  на основу утврђених критеријума. Јавним позивом ће се 
детаљније дефинисати услови, износ подстицаја, прихватљиви трошкови, потребна 
документација, услови коришћења подстицајних средстава и време трајања конкурса. У 
току трајања конкурса, моћи ће да се поднесе један захтев за коришћење подстицајних 
средстава у оквиру ове мере. Поднете захтеве разматра Комисија, коју именује Начелник 
Градске управе за пољопривреду града Сремска Митровица. Детаљне административне 
провере  се спроводе ради утврђивања да ли је захтев потпун, благовремен и да ли су 
услови за одобравање захтева испуњени.Коначну одлуку о расподели и коришћењу 
подстицајних средстава зa ову меру доноси Начелник Градске управе за пољопривреду 
града Сремска Митровица. Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају 
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услове, редом на основу поднетих комплетних - прихватљивих захтева до утрошка 
расположивих средстава. Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе 
корисника прецизираће се уговором, а вршиће се и контрола наменског коришћења 
одобрених подстицајних средстава“. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 
 

Број: 320-50/2022-I 
Дана: 21.09.2022.године 
Сремска Митровица 
 
                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                   Владимир Павловић, с.р. 
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 320-45/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

186.
 На основу члана 41. став 1. тачка 20. 
Статута града Сремска Митровица („Сл. 
лист града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 
и 5/2019-испр), Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној дана 
21.09.2022. године је донела

З А К Љ У Ч А К
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

I

 Одређује се Градска управа за 
пољопривреду, као орган надлежан 
за доношење Одлуке о расписивању 
јавног огласа за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини у складу са Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљиштa за 2022. годину, 
уз сагласност министарства надлежног за 
послове пољопривреде.

185.
 На основу члана 41. став 1. тачка 
20. Статута Града Сремска Митровица 
(“Сл. лист Града Сремска Митровица” бр. 
3/2019 и 5/2019), Скупштина Града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
21.09.2022. године  д о н е л а    ј е

З А К Љ У Ч А К
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ 

ОРГАНА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ ПЛАЋАЊА 

НАКНАДЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

 Одређује се Градска управа за 
пољопривреду града Сремска Митровица, 
као орган надлежан за доношење Одлуке 
о давању на коришћење без плаћања 
накнаде пољопривредног земљишта, у 
државној својини, у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту и Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2022. годину, 
уз сагласност Министарства надлежног за 
послове пољопривреде.

II

 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 320-46/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

187.
 На основу члана 41. став 1. тачка 
20. Статута града Сремска Митровица, 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, 
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
21.09.2022.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
и допуне Програма рада и пословања 
Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској 
Митровици за 2022.годину, усвојене 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној 12.08.2022.године.

II

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

II

 Одређује се Градска управа за 
пољопривреду, као надлежни орган, да на 
основу предлога Радног тела за спровођење 
поступка јавног оглашавања коју образује 
Градоначелник, донесе Одлуку о давању 
у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за 
2022. годину, уз сагласност Министарства 
надлежног за послове пољопривреде.

III

 Одређује се Градска управа за 
пољопривреду, као орган надлежан за 
доношење Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини по праву пречег закупа у складу са 
Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за 
2022. годину, уз сагласност Министарства 
надлежног за послове пољопривреде.

IV

 Тачка II и III овог Закључка односе 
се и на пољопривредно земљиште које је, 
у складу са посебним законом, одређено 
као грађевинско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу до привођења 
планираној намени, као и пољопривредне 
објекте у државној својини.

V

 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Сл. листу 
града Сремска Митровица“.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-102/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

189.
 На основу члана 99 ст. 19 и 20 Закона о 
планирању и изградњи („Сл. Гласник РС бр. 
72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 – одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), 
члана 27. став 10 и члана 29. став 4. у вези 
става 1 Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. став 
1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном  
погодбом и  давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 16/2018), члана 21 ст. 1 
и ст. 2 Одлуке о прибављању, располагању 
и управљању стварима у јавној својини 
Града Сремска Митровица („Службени 
лист града Сремска Митровица, број 
17/2016), члана 41 тачка 20 Статута града 
Сремска Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници дана 21.09.2022. године, 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-99/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

188.
 На основу члана 41. став 1. тачка 
20. Статута града Сремске Митровице,  
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, 
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
21.09.2022.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене 
Програма пословања и прву измену 
финансијског плана ПУ „Пчелица“ за 2022.
годину усвојенe од стране Управног одбора 
на седници одржаној дана 03.08.2022.
године.

II

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

 Овлашћује се Градоначелник Града 
Сремска Митровица да у име Града Сремска 
Митровица закључи Уговор о прибављању 
непокретности, уз накнаду.

IV

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-233/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
                  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О  ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ 

НАКНАДУ

I

 ПРИБАВЉА СЕ катастарска 
парцела број 2796/1, земљиште у 
грађевинском подручју, укупне површине 
212м2, коју чини земљиште под зградом и 
другим објектом површине 97м2 и земљиште 
уз зграду и други објекат површине 115м2, 
државна својина РС, право коришћења 
Кукић Ђорђа и Шавија Наташе из Сремске 
Митровице са по ½ дела непокретности са 
уписаном забележбом од 23.02.2022. године 
да је покренут поступак за промену носиоца 
права на земљишту и породична стамбена 
зграда површине 97м2 изграђена на истој, 
приватна својина сувласника Кукић Ђорђа 
и Шавија Наташе из Сремске Митровице 
са по ½ дела непокретности, уписанa у ЛН 
21393 КО Сремска Митровица и катастарска 
парцела 2797/1, земљиште у грађевинском 
подручју, њива 1. класе површине 429м2 
уписанa у ЛН 9748 КО Сремска Митровица, 
приватна својина сувласника Кукић Ђорђа 
и Шавија Наташе из Сремске Митровице 
са по ½ дела непокретности непосредном 
погодбом, уз накнаду по цени од 100.000,00 
EUR и исплату трошкова лиценцираног 
проценитеља у износу од 29.500,00 динара.

II

 О прибављању непокретности из 
става I овог Решења закључиће се посебан 
Уговор након што се спроведе конверзија 
права коришћења у право својине на кат.
парцели 2796/1 к.о. Сремска Митровица у 
РГЗ СКН Сремска Митровица.
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дела 2; земљиште уз зграду и други објекат, 
површине 302м2- број дела 3, све  уписано 
у лист непокретности број 1330 КО Чалма, 
стицаоцу Маричић Велимиру из Чалме, по 
излицитираној цени на јавном надметању у 
износу од 360.320,00 (тристошездесетхиља
датристодвадесет) динара укупно.

II

 О отуђењу непокретности из става I 
овог Решења закључиће се посебан Уговор 
у року од 15 дана од дана доношења овог 
Решења. Уколико Стицалац у овом року 
не закључи Уговор са Градом Сремска 
Митровица, губи право на поврат депозита, 
а Скупштина града Сремска Митровица ће 
поништити ово решење.

III

 Уплаћени депозит у износу од 
72.064,00 динара урачунава се у цену, а 
преостали износ од  288.256,00 динара 
стицалац је дужан да уплати приликом 
закључења и овере уговора код јавног 
бележника. 

IV

 Овлашћује се Градоначелник 
Града Сремска Митровица да у име Града 
Сремска Митровица закључи Уговор о 
отуђењу непокретности из јавне својине 
Града Сремска Митровица.

V

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

190.
 На основу члана 27. став 10 и 
члана 29. став 1 Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018, 153/2020), 
члан 21 ст. 2 Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 16/2018), члана 21 ст. 1 
и ст. 2 Одлуке о прибављању, располагању 
и управљању стварима у јавној својини 
Града Сремска Митровица („Службени 
лист града Сремска Митровица, број 
17/2016) и члана 41 тачка 20 Статута града 
Сремска Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној 21.09.2022године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I

 ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине 
Града Сремска Митровица непокретност 
- породичнa стамбенa зградa, у Чалми, 
ул.1.маја бр.21, површине 76м2, изграђена 
на катастарској парцели број 99/1, 
земљиште у грађевинском подручју, укупне 
површине 408м2 коју чини: земљиште 
под зградом и другим објектом површине 
76м2- број дела 1; земљиште под зградом 
и другим објектом, површине 30м2- број 
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враћање одузете имовине, одн.обештећење, 
у складу са Законом о враћању одузете 
имовине и обештећењу“. 

 Градска управа за опште и заједничке 
послове и имовину даље прибавља у 
предмету, извод из листа непокретности од 
РГЗ-а, копију плана и исказ идентификације 
за предметну парцелу из којих је утврдила 
да је Град Сремска Митровица носилац 
права јавне својине са обимом удела 1/1 на 
предметној непокретности, и то на:
– породичној стамбеној згради у Чалми, 
Ул.1.маја бр.21, површине 76м2, изграђена 
на катастарској парцели број 99/1, 
земљиште у грађевинском подручју, укупне 
површине 408м2 коју чини: земљиште 
под зградом и другим објектом површине 
76м2- број дела 1; земљиште под зградом 
и другим објектом, површине 30м2- број 
дела 2; земљиште уз зграду и други објекат, 
површине 302 м2- број дела 3, све  уписано 
у лист непокретности број 1330 КО Чалма.

 Прибављена су и обавештења 
од Агенције за реституцију у складу са 
одредбом чл. 62 Закона о враћању одузете 
имовине и обештећењу („Сл Гласник РС“ 
бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15 – одлука 
УС) да је увидом у електронску базу 
података Агенције утврђено да за предметну 
непокретност није поднет захтев за враћање 
одузете имовине, односно  обештећење, 
у складу са Законом о враћању одузете 
имовине и обештећењу. 

 Министарство финансија Пореска 
управа, Одсек за контролу издвојених 
активности;Сремска Митровица, 
19.11.2021. године под бројем 234-464-08-
00422/2021 доставила процену тржишне 
вредности са записником, по којој процена 
наведених непокретности износи 360.320,00 
динара. 

 Градско правобранилаштво Града 

О б р а з л о ж е њ е

 Градоначелник града Сремска 
Митровица упутио је 13.10.2020. године 
иницијативу за покретање поступка отуђења 
објекта – породична стамбена зграда у 
Чалми, ул.1.маја бр.21, површине 76м2, 
изграђена на катастарској парцели број 99/1, 
земљиште у грађевинском подручју, укупне 
површине 408м2 коју чини: земљиште 
под зградом и другим објектом површине 
76м2- број дела 1; земљиште под зградом 
и другим објектом, површине 30м2- број 
дела 2; земљиште уз зграду и други објекат, 
површине 302м2- број дела 3, све  уписано 
у лист непокретности број 1330 КО Чалма.

 Иницијативу градоначелнику 
упутила је Маричић Доста из Чалме, за 
кп 99/1, кп 100/1 и кп 100/2 ко Чалма. 
Утврђивањем чињеничног стања дошли 
смо да сазнања, да је Маричић Велимир 
из Чалме, путем пуномоћника адвоката 
Владимира Петковића из Сремске 
Митровице, поднео исти захтев, за исте 
катастарске парцеле. Поступак провере 
пред Агенцијом за реституцију је вођен 
по предмету Маричић Велимира, бр 46-
77/2019-V.

 Агенција за реституцију доставља 
обавештење, у коме наводи да су поднети 
захтеви за враћање одузете имовине, 
допис од дана 02.12.2019, бр.446-06-021-
003031/2019-01, о чему пуномоћника бива 
обавештен. 
 Наиме, достављањем захтева 
Маричић Досте, установљено је да је дописом 
Агенције за реституцију од 02.12.2019, 
катастарска парцела 99/1 изузета из овог 
обавештења, те се дана 28.10.2021, упућује 
нови допис Агенцији  са посебним освртом 
на кп 99/1. Дана 10.11.2021, Агенција за 
реституцију доставља обавештење бр.446-
06-021-003031/2019-01 о чему извештава да  
„за кп 99/1 ко Чалма није поднет захтев за 
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прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини Града Сремска 
Митровица, прописано је да по окончаном 
поступку јавног надметања, прикупљања 
писаних понуда или непосредне погодбе, 
Комисија из чл. 20 ове Одлуке, која о току 
поступка води записник, доставља записник 
са предлогом одлуке Скупштини града, 
која доноси коначну одлуку о прибављању 
односно отуђењу непокретности из јавне 
својине Града. У ставу 2. прописано је да 
на основу коначног акта Скупштине града, 
уговор о прибављању и отуђењу ствари у 
јавној својини Града, у име Града закључује 
Градоначелник, односно лице које он 
писаним путем овласти.

 Скупштина града Сремска 
Митровица је донела Закључак о покретању 
поступка отуђења непокретности из 
јавне својине Града Сремска Митровица, 
јавним надметањем број 463-111/2022-I од 
30.06.2022. године.

 Скупштина града Сремска 
Митровица је донела Решење број 463-
8/2022-I од 31.01.2022. године, којим 
је образована Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања ради отуђења 
предметне непокретности из јавне својине 
Града Сремска Митровица. 

 Оглас је објављен 20.07.2022. године 
у дневном листу “Информер“, у листу 
„Сремске новине“, на огласној табли Градске 
управе за опште и заједничке послове 
и имовину Града Сремска Митровица и 
на званичној web страни Града Сремска 
Митровица.

 Комисија је одржала седницу 
02.09.2022. године на којој је спровела 
поступак јавног надметања, исти 
записнички констатовала и дала предлог 
Скупштини Града Сремска Митровица да 
донесе Решење као у диспозитиву.

Сремска Митровица је у свом мишљењу 
од 05.01.2022. године заведеним под 
бр. М-78/21 наводи да нема сметњи за 
покретање поступка располагања отуђењем 
предметних непокретности у јавној својини 
Града Сремска Митровица уз накнаду. 

 Чланом 27 ст. 10 Закона о јавној 
својини, прописано је да о прибављању 
и располагању стварима у јавној својини 
јединице локалне самоуправе под условима 
прописаним законом, одлучује орган 
јединице локалне самоуправе одређен у 
складу са законом и статутом јединице 
локалне самоуправе. У ст. 11 истог члана 
прописано је да аутономна покрајина, 
односно јединица локалне самоуправе, 
може одлуком ближе уредити начин, услове 
и поступак прибављања, располагања и 
управљања стварима које су у јавној својини 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе, односно на којима има 
посебна својинска овлашћења, као и начин, 
услове и поступак прибављања, располагања 
и управљања другим имовинским правима 
у вези са којима има одговарајућа права, у 
складу са законом и подзаконским актима.

              Чланом 29. Став 1 Закона о јавној 
својини прописано је да се непокретне 
ствари прибављају у јавну својину и отуђују 
из јавне својине, полазећи од тржишне 
вредности непокретности, коју је проценио 
порески, односно други надлежни орган, 
у поступку јавног надметања, односно 
прикупљањем писмених понуда, ако 
законом није друкчије одређено.
 
 Чланом 41 тачка 20 Статута Града 
Сремска Митровица, прописано је да је да 
поред надлежности таксативно наведених у 
претходним тачкама Скупштина „обавља и 
друге послове утврђене законом, Статутом 
и другим важећим прописима“.

 Чланом 21 ст. 1 Одлуке о 
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I

 Град Сремска Митровица, је 
носилац сувласничког удела од по ½ дела 
на непокретности изграђеној на кп 3574, и 
то: породичној стамбеној згради површине 
82м2- објекат број 1, земљиште под зградом 
и другим објектом површине 82м2- број дела 
1, и земљишта уз  зграду и другим објектом 
површине 334м2- број дела 4. Држалац 
помоћне зграде површине 26м2- изграђене 
без одобрења за градњу- број објекта 2, и 
помоћне зграде површине 23м2- изграђене 
без одобрења за градњу- број објекта 3, све 
уписано у лист непокретности број 23465 
КО Сремска Митровица.

II

 Град Сремска Митровица покреће 
поступак отуђења непокретности из јавне 
својине, наведених у тачки I овог закључка, 
јавним надметањем, по почетној цени од 
1.648.500,00 (милионшесточетрдесетосамх
иљадапетсто) динара.

III

 Ради спровођења поступка јавног 
надметања, Скупштина Града ће формирати 
комисију која ће спровести поступак јавног 
надметања по огласу и по окончаном 
поступку записник са одговарајућим 
предлогом доставити Скупштини Града.

IV

Текст огласа саставни је део овог закључка.

V

 Овај закључак ступа на снагу даном 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-234/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

191.
 На основу члана 29. став 1. Закона 
о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018, 153/2020), члана 20 ст. 1  Одлуке 
о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини Града Сремска 
Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица, број 17/2016) и 
члана 41 тачка 20 Статута града Сремска 
Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица“, број 3/2019, 5/2019- 
испр.), члана 5 ст.1. Закона о промету 
непокретности („Службени гласник РС“ 
број 93/2014, 121/2014 и 6/2015), Скупштина 
града Сремска Митровица на седници дана  
21.09. 2022. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
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192.
 На основу члана 32.став 1. тачка 19. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон, 47/2018  и 111/2021 – 
др.закон), члана 41. став 1. тачка 19. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и 
члана 34. Одлуке о употреби имена, грба и 
заставе града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, број 10/2022) 
Скупштина рада Сремска Митровица је, 
на седници, одржаној 21.09.2022. године, 
донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

УПОТРЕБУ 
ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 
САВЕЗУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА 

НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ 
РАТОВА СРБИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 
на употребу грба и заставе града 
Сремска Митровица САВЕЗУ 
УДРУЖЕЊА БОРАЦА 
Н А Р ОД Н О О С Л О Б ОД И Л АЧ К И Х 
РАТОВА СРБИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА на њиховим борачким 
обележавањима у Сремској Митровици, 
Лаћарку, Кузмину, Мартинцима, Јарку, 
Манђелосу, Дивошу, Чалми, Гргуревцима, 
Босуту, Сремској Рачи и борачким 
споменицима као што су Рохаљ базе.

доношења, а биће објављен у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-232/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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193.
 На основу члана 32.став 1. тачка 19. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон, 47/2018  и 111/2021 – 
др.закон), члана 41. став 1. тачка 19. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и 
члана 34. Одлуке о употреби имена, грба и 
заставе града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, број 10/2022) 
Скупштина рада Сремска Митровица је, 
на седници, одржаној 21.09.2022. године, 
донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

УПОТРЕБУ 
ИМЕНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 
САВЕЗУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА 

НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ 
РАТОВА СРБИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 
на употребу имена града Сремска 
Митровица Савезу удружења бораца 
народноослободилачких ратова Србије 
града Сремска Митровица и то тако што 
ће се исти звати: САВЕЗ УДРУЖЕЊА 
БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ 
РАТОВА СРБИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА.

II

 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

II

 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 024-9/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
употребу имена града Сремска Митровица 
фејсбук страници „Сремска Митровица 
изгубљено и нађено“ и то тако што ће се 
иста звати „СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ИЗГУБЉЕНО И НАЂЕНО“.

II

 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 024-11/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 024-10/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

194.
 На основу члана 32.став 1. тачка 19. 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон, 47/2018  и 111/2021 – 
др.закон), члана 41. став 1. тачка 19. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и 
члана 34. Одлуке о употреби имена, грба и 
заставе града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, број 10/2022) 
Скупштина рада Сремска Митровица је, 
на седници, одржаној 21.09.2022. године, 
донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

УПОТРЕБУ 
ИМЕНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 
ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ „СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ИЗГУБЉЕНО И 
НАЂЕНО“

I
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Сремској Митровици, престаје да важи 
Решење о његовом именовању за вршиоца 
дужности које је Скупштина града Сремска 
Митровица донела на седници одржаној 
27.08.2021.године, под бројем 023-100/2021-
I.

IV

 Ово Решење је коначно.

V

  Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и  „Службеном 
листу града  Сремска Митровица“ као и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 
и 88/2019) прописано је да „директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен 
Статутом јединице локалне самоуправе, 
на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса“, док је 
чланом 30. истог Закона прописано „да се 
директор јавног предузећа именује након 
спроведеног јавног конкурса“. 
 Чланом 41. став 1.тачка 9. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) 
прописано је, између осталог, да директоре 
Јавних предузећа именује и разрешава 
Скупштина града.
 Чланом 45. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Комуналије“ Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.16/2016) прописано је да 

195.
 На основу члана 24. став 3. и члана 
30. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.15/2016и 88/2019), члана 
41. став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и члана 
45. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ 
Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.16/2016) 
Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној  21.09.2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
‘’КОМУНАЛИЈЕ’’ 

У СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

 РАДОСЛАВ ЈЕВРЕМОВИЋ, 
дипл.економиста из Сремске Митровице, 
ул.Арсенија Чарнојевића, број 23/А2/5, 
именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналије“ у Сремској 
Митровици, на период од четири године.

II

 Именовани је дужан да ступи на рад 
у року од осам дана од дана објављивања 
Решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

III

 Даном ступања Радослава 
Јевремовића на функцију директора Јавног 
комуналног предузећа „Комуналије“ у 
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потпуна и разумљива и да пријављени 
кандидат испуњава све услове за именовање 
директора предвиђене конкурсом.
 На основу члана 40. став 1. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је саставила 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак са једним кандидатом 
који испуњава услове  за именовање и то:
 Радослав Јевремовић из Сремске 
Митровице, ул. ул.Арсенија Чарнојевића, 
број 23/А2/5. Комисија је дана 16.09.2022.
године, у изборном поступку, оценила 
стручне способности, знања и вештине 
у складу са Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавних предузећа и 
утврдила резултате кандидата за директора 
Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ 
Сремска Митровица.
 Чланом 4. став 2. напред наведене 
Уредбе, поред осталог, прописано је да 
Комисија оцењује кандидате оценом од 1 до 
3, при чему оцене имају следеће значење: 
Оцена (1) - „не задовољава“, оцена два (2) - 
„делимично задовољава“, оцена три (3) - „у 
потпуности задовољава“.
 Пријављени кандидат је оцењен 
просечном оценом 2,6.
 На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је 
утврдила ранг листу кандидата са најбољим 
резултатом и то:
 - Радослав Јевремовић из Сремске 
Митровице, ул. ул.Арсенија Чарнојевића, 
број 23/А2/5
 У складу са чланом 40. став 2. 
Закона о јавним предузећима, Комисија 
је ранг листу и Записник о спроведеном 
изборном поступку по јавном конкурсу 
за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналије“ Сремска 
Митровица, доставила Одбору за кадровска 
и административна питања Скупштине 
града Сремска Митровица, како би исти, 
сходно члану 41.став 3.наведеног Закона, 
припремио предлог акта о именовању 

директора предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса.
 На основу члана 30. члана 36. став 
3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима и члана 41. став 1. тачка 6. и 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица, 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној 29.07.2022. године, под 
бројем 023-87/2022-I донела је Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналије“ чији је оснивач 
град Сремска Митровица. 
 На основу члана 31. Закона о јавним 
предузећима и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор и именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Комуналије“у 
Сремској Митровици  број 023-87/2022-I од 
29.07.2022.године, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Сремска 
Митровица спровела је јавни конкурс за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналије“ у Сремској 
Митровици, који је објављен у дневном 
листу „Информер“, издање од 05.08.2022.
године и „Сл.гласнику Републике Србије“, 
број 88/2022 од 05.08.2022.године као и 
на интернет презентацији града Сремска 
Митровица.
 Рок за подношење пријава био је 
месец дана од дана објављивања конкурса у 
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао 
је 04.09.2022.године.
 Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Сремска 
Митровица је по истеку рока за подношење 
пријава отворила је и размотрила пријаву 
Радослава Јевремовића, в.д.директора 
ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици 
која је једина приспела на јавни конкурс 
и утврдила да је пријава благовремено 
поднета. Комисија је  увидом у доказе 
поднете уз пријаву утврдила да је пријава 
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196.
 На основу члана 24. став 3. и члана 
30. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.15/2016и 88/2019), члана 
41. став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и члана 
43. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за дистрибуцију природног гаса „Срем-
гас“ Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“ бр.12/2016) 
Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 21.09. 2022.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ 

ГАСА „СРЕМ-ГАС“ У СРЕМСКОЈ  
МИТРОВИЦИ

I

 ДАНИЦА НЕДИЋ, дипл.
правник из Чалме, 9.Новембра 62 именује 
се за директора Јавног  предузећа за 
дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 
Сремска Митровица, на период од четири 
године.

II

 Именована је дужна да ступи на рад 
у року од осам дана од дана објављивања 
Решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

III

 Даном ступања Данице Недић на 

првог кандидата са ранг листе и доставио 
га Скупштини града на усвајање.
 Одбор за кадровска и 
административна питања Скупштине 
града Сремска Митровица припремио је 
предлог Решења  о именовању Радослава 
Јевремовића из Сремске Митровице, ул. 
ул.Арсенија Чарнојевића, број 23/А2/5 за 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Комуналије“ Сремска Митровица и 
доставио га Скупштини града на разматрање 
и доношење.
 Скупштина града Сремска 
Митровица је прихватила наведени предлог 
и на основу члана 24. став 3. и члана 30. 
Закона о јавним предузећима, члана 41. став 
1. тачка 9. Статута града Сремска Митровица 
и члана 45. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа 
„Комуналије“ Сремска Митровица, донела 
Решење као у диспозитиву.
 У складу са чланом 41. став 4. Закона 
о јавним предузећима акт о именовању 
директора је коначан.
 Поука о правном средству: Против 
овог решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана 
достављања Решења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-49/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица
              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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града Сремска Митровица“ бр. 12/2016) 
прописано је да директора Јавног предузећа 
именује Скупштина града на период од 
четири године на основу спроведеног јавног 
конкурса, а по поступку и на начин утврђен 
законом.
 На основу члана 30. члана 36. став 
3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима и члана 41. став 1. тачка 6. и 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица, 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној 29.07.2022. године, под 
бројем 023-88/2022-I донела је Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавног предузећа за 
дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 
Сремска Митровица.
 На основу члана 31. Закона о јавним 
предузећима и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор и именовање директора 
Јавног предузећа за дистрибуцију природног 
гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица 
број 023-88/2022-I од 29.07.2022.године, 
Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Сремска Митровица спровела је јавни 
конкурс за именовање директора Јавног 
предузећа за дистрибуцију природног гаса 
„Срем-гас“ Сремска Митровица, који је 
објављен у дневном листу „Информер“, 
издање од 05.08.2022.године и „Сл.
гласнику Републике Србије“, број 88/2022 
од 05.08.2022.године као и на интернет 
презентацији града Сремска Митровица.
 Рок за подношење пријава био је 
месец дана од дана објављивања конкурса у 
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао 
је 04.09.2022.године.
 Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Сремска 
Митровица је по истеку рока за подношење 
пријава отворила и размотрила пријаву 
Данице Недић, в.д.директора Јавног 
предузећа за дистрибуцију природног 
гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица 

функцију директора Јавног  предузећа за 
дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 
Сремска Митровица, престаје да важи 
Решење о њеном именовању за вршиоца 
дужности које је Скупштина града Сремска 
Митровица донела на седници одржаној 
22.11.2021.године, под бројем 023-118/2021-
I.

IV

 Ово Решење је коначно.

V

  Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и  „Службеном 
листу града  Сремска Митровица“ као и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 
и 88/2019) прописано је да „директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен 
Статутом јединице локалне самоуправе, 
на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса“, док је 
чланом 30. истог Закона прописано „да се 
директор јавног предузећа именује након 
спроведеног јавног конкурса“. 
 Чланом 41. став 1.тачка 9. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) 
прописано је, између осталог, да директоре 
Јавних предузећа именује и разрешава 
Скупштина града.
 Чланом 43. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију природног гаса 
„Срем-гас“ Сремска Митровица („Сл.лист 
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Скупштине града Сремска Митровица, како 
би исти, сходно члану 41.став 3.наведеног 
Закона, припремио предлог акта о 
именовању првог кандидата са ранг листе и 
доставио га Скупштини града на усвајање.
 Одбор за кадровска и 
административна питања Скупштине града 
Сремска Митровица припремио је предлог 
Решења  о именовању Данице Недић из 
Чалме, 9.Новембра 62 задиректора  Јавног 
предузећа за дистрибуцију природног 
гаса „Срем-гас“ у Сремској Митровици и 
доставио га Скупштини града на разматрање 
и доношење.
 Скупштина града Сремска 
Митровица је прихватила наведени предлог 
и на основу члана 24. став 3. и члана 30. 
Закона о јавним предузећима, члана 41. 
став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица и 43. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију природног гаса 
„Срем-гас“ Сремска Митровица, донела 
Решење као у диспозитиву.
 У складу са чланом 41. став 4. Закона 
о јавним предузећима акт о именовању 
директора је коначан.
 Поука о правном средству: Против 
овог решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана 
достављања Решења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-116/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић,с.р.

која је једина приспела на јавни конкурс 
и утврдила да је пријава благовремено 
поднета. Комисија је  увидом у доказе 
поднете уз пријаву утврдила да је пријава 
потпуна и разумљива и да пријављени 
кандидат испуњава све услове за именовање 
директора предвиђене конкурсом.
 На основу члана 40. став 1. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је саставила 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак са једним кандидатом 
који испуњава услове  за именовање и то:
 Даница Недић  из Чалме, 9.Новембра 
62.
 Комисија је дана 16.09.2022.године, 
у изборном поступку, оценила стручне 
способности, знања и вештине у складу 
са Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавних предузећа и утврдила 
резултате кандидата за директора Јавног 
предузећа за дистрибуцију природног гаса 
„Срем-гас“ у Сремској Митровици.
 Чланом 4. став 2. напред наведене 
Уредбе, поред осталог, прописано је да 
Комисија оцењује кандидате оценом од 1 до 
3, при чему оцене имају следеће значење: 
Оцена (1) - „не задовољава“, оцена два (2) - 
„делимично задовољава“, оцена три (3) - „у 
потпуности задовољава“.
 Пријављени кандидат је оцењен 
просечном оценом 2,4.
 На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је 
утврдила ранг листу кандидата са најбољим 
резултатом и то:
 Даница Недић из из Чалме, 
9.Новембра 62.
 У складу са чланом 40. став 2. 
Закона о јавним предузећима, Комисија 
је ранг листу и Записник о спроведеном 
изборном поступку по јавном конкурсу 
за избор директора Јавног предузећа за 
дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 
у Сремској Митровици, доставила Одбору 
за кадровска и административна питања 
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предузећа „Топлификација“ у Сремској 
Митровици, престаје да важи Решење о 
његовом именовању за вршиоца дужности 
које је Скупштина града Сремска Митровица 
донела на седници одржаној 27.08.2021.
године, под бројем 023-99/2021-I.

IV

 Ово Решење је коначно.

V

  Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и  „Службеном 
листу града  Сремска Митровица“ као и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 
и 88/2019) прописано је да „директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен 
Статутом јединице локалне самоуправе, 
на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса“, док је 
чланом 30. истог Закона прописано „да се 
директор јавног предузећа именује након 
спроведеног јавног конкурса“. 
 Чланом 41. став 1.тачка 9. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) 
прописано је, између осталог, да директоре 
Јавних предузећа именује и разрешава 
Скупштина града.
 Чланом 44. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Топлификација“ Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.16/2016) прописано је да 

197.
 На основу члана 24. став 3. и члана 
30. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.15/2016и 88/2019), члана 
41. став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и члана 44. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација“ Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“ бр.16/2016) 
Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 21.09.2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ У СРЕМСКОЈ  

МИТРОВИЦИ

I

 СЛАВКО СЛАДОЈЕВИЋ,  дипл.
правник из Лаћарка, ул.Змај Јовина, бр.12, 
именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Топлификација“ у Сремској 
Митровици, на период од четири године.

II

 Именовани је дужан да ступи на рад 
у року од осам дана од дана објављивања 
Решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

III

 Даном ступања Славка Сладојевића 
на функцију директора Јавног комуналног 
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утврдила да је пријава потпуна и разумљива 
и да пријављени кандидат испуњава све 
услове за именовање директора предвиђене 
конкурсом.
 На основу члана 40. став 1. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је саставила 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак са једним кандидатом 
који испуњава услове  за именовање и то:
 Славко Сладојевић из Лаћарка, 
ул.Змај Јовина, бр.12.
 Комисија је дана 16.09.2022.године, 
у изборном поступку, оценила стручне 
способности, знања и вештине у складу 
са Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавних предузећа и утврдила 
резултате кандидата за директора ЈКП 
„Топлификација“ Сремска Митровица.
 Чланом 4. став 2. напред наведене 
Уредбе, поред осталог, прописано је да 
Комисија оцењује кандидате оценом од 1 до 
3, при чему оцене имају следеће значење: 
Оцена (1) - „не задовољава“, оцена два (2) - 
„делимично задовољава“, оцена три (3) - „у 
потпуности задовољава“.
 Пријављени кандидат је оцењен 
просечном оценом 2,8.
 На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је 
утврдила ранг листу кандидата са најбољим 
резултатом и то:
 -Славко Сладојевић из Лаћарка,  
ул.Змај Јовина, бр.12.
 У складу са чланом 40. став 2. Закона 
о јавним предузећима, Комисија је ранг 
листу и Записник о спроведеном изборном 
поступку по јавном конкурсу за избор 
директора ЈКП „Топлификација“ Сремска 
Митровица, доставила Одбору за кадровска 
и административна питања Скупштине 
града Сремска Митровица, како би исти, 
сходно члану 41.став 3.наведеног Закона, 
припремио предлог акта о именовању 
првог кандидата са ранг листе и доставио 
га Скупштини града на усвајање.

директора предузећа именује Скупштина 
града на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса.
 На основу члана 30. члана 36. став 
3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима и члана 41. став 1. тачка 6. и 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица, 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној 29.07.2022. године, под 
бројем 023-89/2022-I донела је Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Топлификација“ чији је оснивач 
град Сремска Митровица. 
 На основу члана 31. Закона о јавним 
предузећима и Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за избор и именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Топлификација“ у Сремској Митровици  
број 023-89/2022-I од 29.07.2022.године, 
Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Сремска Митровица спровела је јавни 
конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Топлификација“ 
у Сремској Митровици, који је објављен 
у дневном листу „Информер“, издање од 
05.08.2022.године и „Сл.гласнику Републике 
Србије“, број 88/2022 од 05.08.2022.године 
као и на интернет презентацији града 
Сремска Митровица.
 Рок за подношење пријава био је 
месец дана од дана објављивања конкурса у 
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао 
је 04.09.2022.године.
 Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Сремска 
Митровица је по истеку рока за подношење 
пријава отворила и размотрила пријаву 
Славка Сладојевића, в.д.директора Јавног 
комуналног предузећа „Топлификација“ 
у Сремској Митровици која је једина 
приспела на јавни конкурс и утврдила да 
је пријава благовремено поднета. Комисија 
је  увидом у доказе поднете уз пријаву 
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198.
 На основу члана 24. став 3. и члана 
30. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.15/2016и 88/2019), члана 
41. став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и члана 
35. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.12/2016) Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
21.09. 2022.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ 
УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“ У 

СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

 МИРЈАНА ВАШУТ, дипл.
просторни планер из Сремске Митровице, 
ул.М.П.Камењар                  бр.11/5, именује 
се за директора Јавног  предузећа за послове 
урбанизма „Урбанизам“  у Сремској 
Митровици, на период од четири године.

II

 Именована је дужна да ступи на рад 
у року од осам дана од дана објављивања 
Решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

III

 Даном ступања Мирјане Вашут на 
функцију директора Јавног Јавног предузећа 
за послове урбанизма „Урбанизам“ у 

 Одбор за кадровска и 
административна питања Скупштине града 
Сремска Митровица припремио је предлог 
Решења  о именовању Славка Сладојевића 
из Лаћарка,  ул.Змај Јовина, бр.12 за 
директора ЈКП „Топлификација“ Сремска 
Митровица и доставио га Скупштини града 
на разматрање и доношење.
 Скупштина града Сремска 
Митровица је прихватила наведени предлог 
и на основу члана 24. став 3. и члана 30. 
Закона о јавним предузећима, члана 41. став 
1. тачка 9. Статута града Сремска Митровица 
и члана 44. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа 
„Топлификација“ Сремска Митровица, 
донела Решење као у диспозитиву.
 У складу са чланом 41. став 4. Закона 
о јавним предузећима акт о именовању 
директора је коначан.
 Поука о правном средству: Против 
овог решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана 
достављања Решења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-55/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић,с.р.
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именује Скупштина града на период од 
четири године на основу спроведеног јавног 
конкурса, а по поступку и на начин утврђен 
законом.
 На основу члана 30. члана 36. став 
3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима и члана 41. став 1. тачка 6. и 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица, 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној 29.07.2022. године, под 
бројем 023-90/2022-I донела је Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавног предузећа за 
послове урбанизма „Урбанизам“ у Сремској 
Митровици. 
 На основу члана 31. Закона о јавним 
предузећима и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор и именовање директора 
Јавног предузећа за послове урбанизма 
„Урбанизам“ у Сремској Митровици 
број 023-90/2022-I од 29.07.2022.године, 
Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Сремска Митровица спровела 
је јавни конкурс за именовање директора 
Јавног предузећа за послове урбанизма 
„Урбанизам“ у Сремској Митровици, који 
је објављен у дневном листу „Информер“, 
издање од 05.08.2022.године и „Сл.
гласнику Републике Србије“, број 88/2022 
од 05.08.2022.године као и на интернет 
презентацији града Сремска Митровица.
 Рок за подношење пријава био је 
месец дана од дана објављивања конкурса у 
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао 
је 04.09.2022.године.
 Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Сремска 
Митровица је по истеку рока за подношење 
пријава отворила и размотрила пријаву 
Мирјане Вашут, в.д.директора Јавног 
предузећа за послове урбанизма 
„Урбанизам“ која је једина приспела на 
јавни конкурс и утврдила да је пријава 
благовремено поднета. Комисија је  увидом 

Сремској Митровици, престаје да важи 
Решење о њеном именовању за вршиоца 
дужности које је Скупштина града Сремска 
Митровица донела на седници одржаној 
27.08.2021.године, под бројем 023-98/2021-
I.

IV

 Ово Решење је коначно.

V

  Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и  „Службеном 
листу града  Сремска Митровица“ као и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 
и 88/2019) прописано је да „директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен 
Статутом јединице локалне самоуправе, 
на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса“, док је 
чланом 30. истог Закона прописано „да се 
директор јавног предузећа именује након 
спроведеног јавног конкурса“. 
 Чланом 41. став 1.тачка 9. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) 
прописано је, између осталог, да директоре 
Јавних предузећа именује и разрешава 
Скупштина града.
 Чланом 35. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за послове урбанизма 
„Урбанизам“ Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“ бр. 12/2016) 
прописано је да директора Јавног предузећа 
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припремио предлог акта о именовању 
првог кандидата са ранг листе и доставио 
га Скупштини града на усвајање.
 Одбор за кадровска и 
административна питања Скупштине града 
Сремска Митровица припремио је предлог 
Решења  о именовању Мирјане Вашут из 
Сремске Митровице, ул.М.П.Камењар, 
бр.11/5 за директора Јавног предузећа за 
послове урбанизма „Урбанизам“ у Сремској 
Митровици и доставио га Скупштини града 
на разматрање и доношење.
 Скупштина града Сремска 
Митровица је прихватила наведени предлог 
и на основу члана 24. став 3. и члана 30. 
Закона о јавним предузећима, члана 41. 
став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица и 35. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за послове урбанизма 
„Урбанизам“ Сремска Митровица, донела 
Решење као у диспозитиву.
 У складу са чланом 41. став 4. Закона 
о јавним предузећима акт о именовању 
директора је коначан.
 Поука о правном средству: Против 
овог решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана 
достављања Решења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-115/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.

у доказе поднете уз пријаву утврдила 
да је пријава потпуна и разумљива и да 
пријављени кандидат испуњава све услове 
за именовање директора предвиђене 
конкурсом.
 На основу члана 40. став 1. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је саставила 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак са једним кандидатом 
који испуњава услове  за именовање и то:
 Мирјана Вашут из Сремске 
Митровице, ул.М.П.Камењар, бр.11/5.
 Комисија је дана 16.09.2022.
године, у изборном поступку, оценила 
стручне способности, знања и вештине 
у складу са Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавних предузећа и 
утврдила резултате кандидата за директора 
Јавног предузећа за послове урбанизма 
„Урбанизам“ у Сремској Митровици.
 Чланом 4. став 2. напред наведене 
Уредбе, поред осталог, прописано је да 
Комисија оцењује кандидате оценом од 1 до 
3, при чему оцене имају следеће значење: 
Оцена (1) - „не задовољава“, оцена два (2) - 
„делимично задовољава“, оцена три (3) - „у 
потпуности задовољава“.
 Пријављени кандидат је оцењен 
просечном оценом 2,8.
 На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је 
утврдила ранг листу кандидата са најбољим 
резултатом и то:
 Мирјана Вашут из Сремске 
Митровице, ул.М.П.Камењар, бр.11/5.
 У складу са чланом 40. став 2. 
Закона о јавним предузећима, Комисија 
је ранг листу и Записник о спроведеном 
изборном поступку по јавном конкурсу 
за избор директора Јавног предузећа за 
послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска 
Митровица, доставила Одбору за кадровска 
и административна питања Скупштине 
града Сремска Митровица, како би исти, 
сходно члану 41.став 3.наведеног Закона, 
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његовом именовању за вршиоца дужности 
које је Скупштина града Сремска Митровица 
донела на седници одржаној 22.11.2021.
године, под бројем 023-119/2021-I.

IV

 Ово Решење је коначно.

V

  Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ и  „Службеном 
листу града  Сремска Митровица“ као и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 
и 88/2019) прописано је да „директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен 
Статутом јединице локалне самоуправе, 
на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса“, док је 
чланом 30. истог Закона прописано „да се 
директор јавног предузећа именује након 
спроведеног јавног конкурса“. 
 Чланом 41. став 1.тачка 9. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) 
прописано је, између осталог, да директоре 
Јавних предузећа именује и разрешава 
Скупштина града.
 Чланом 45. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Сремска Митровица 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“ 
бр.16/2016) прописано је да директора 
предузећа именује Скупштина града на 
период од четири године, а на основу 

199.
 На основу члана 24. став 3. и члана 
30. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.15/2016и 88/2019), члана 
41. став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019) и члана 45. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Сремска 
Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“ бр.16/2016) Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној  
21.09.2022.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ВОДОВОД“ 

У СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

 БОРИСЛАВ БАБИЋ,  мастер 
економиста из Чалме, Лединска 6, именује се 
за директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ у Сремској Митровици, на 
период од четири године.

II

 Именовани је дужан да ступи на рад 
у року од осам дана од дана објављивања 
Решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

III

 Даном ступања Борислава Бабића 
на функцију директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ у Сремској 
Митровици, престаје да важи Решење о 



Број 1421.09. 2022 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

117

услове за именовање директора предвиђене 
конкурсом.
 На основу члана 40. став 1. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је саставила 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак са једним кандидатом 
који испуњава услове  за именовање и то:
 Борислав Бабић  из Чалме, Лединска 
6.
 Комисија је дана 16.09.2022.године, 
у изборном поступку, оценила стручне 
способности, знања и вештине у складу 
са Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавних предузећа и утврдила 
резултате кандидата за директора ЈКП 
„Водовод“ Сремска Митровица.
 Чланом 4. став 2. напред наведене 
Уредбе, поред осталог, прописано је да 
Комисија оцењује кандидате оценом од 1 до 
3, при чему оцене имају следеће значење: 
Оцена (1) - „не задовољава“, оцена два (2) - 
„делимично задовољава“, оцена три (3) - „у 
потпуности задовољава“.
 Пријављени кандидат је оцењен 
просечном оценом 2.
 На основу спроведеног изборног 
поступка, у складу са чланом 41. став 3. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је 
утврдила ранг листу кандидата са најбољим 
резултатом и то:
 - Борислав Бабић  из Чалме, Лединска 
6.
 У складу са чланом 40. став 2. 
Закона о јавним предузећима, Комисија 
је ранг листу и Записник о спроведеном 
изборном поступку по јавном конкурсу за 
избор директора ЈКП „Водовод“ Сремска 
Митровица, доставила Одбору за кадровска 
и административна питања Скупштине 
града Сремска Митровица, како би исти, 
сходно члану 41.став 3.наведеног Закона, 
припремио предлог акта о именовању 
првог кандидата са ранг листе и доставио 
га Скупштини града на усвајање.
 Одбор за кадровска и 
административна питања Скупштине града 

спроведеног јавног конкурса.
 На основу члана 30. члана 36. став 
3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима и члана 41. став 1. тачка 6. и 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица, 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној 29.07.2022. године, под 
бројем 023-86/2022-I донела је Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ чији је оснивач град 
Сремска Митровица. 
 На основу члана 31. Закона о јавним 
предузећима и Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор и именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ у 
Сремској Митровици  број 023-86/2022-I од 
29.07.2022.године, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Сремска 
Митровица спровела је јавни конкурс за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ у Сремској 
Митровици, који је објављен у дневном 
листу „Информер“, издање од 05.08.2022.
године и „Сл.гласнику Републике Србије“, 
број 88/2022 од 05.08.2022.године као и 
на интернет презентацији града Сремска 
Митровица.
 Рок за подношење пријава био је 
месец дана од дана објављивања конкурса у 
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао 
је 04.09.2022.године.
 Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Сремска 
Митровица је по истеку рока за подношење 
пријава отворила и размотрила пријаву 
Борислава Бабића, в.д.директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ у 
Сремској Митровици која је једина 
приспела на јавни конкурс и утврдила да 
је пријава благовремено поднета. Комисија 
је  увидом у доказе поднете уз пријаву 
утврдила да је пријава потпуна и разумљива 
и да пријављени кандидат испуњава све 
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200.
 На основу члана 19 ст. 1 Уредбе 
о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст. 
2  Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града 
Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица, број 17/2016), 
члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, број 3/2019, 5/2019- испр.), 
Скупштина Града Сремска Митровица, на 
седници одржаној дана 21.09. 2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања 
ради отуђења дела непокретности из јавне 
својине Града Сремска Митровица коју 
чини породичнa стамбенa зградa површине 
82м2- објекат број 1, земљиште под зградом 
и другим објектом површине 82м2- број 
дела 1, и земљишта уз  зграду и другим 
објектом површине 334м2- број дела 4, 
помоћнa зградa површине 26м2- изграђенa 
без одобрења за градњу- број објекта 2, и 
помоћнa зградa површине 23м2- изграђенa 

Сремска Митровица припремио је предлог 
Решења  о именовању Борислава Бабића  
из Чалме, Лединска 6 за директора ЈКП 
„Водовод“ Сремска Митровица и доставио 
га Скупштини града на разматрање и 
доношење.
 Скупштина града Сремска 
Митровица је прихватила наведени предлог 
и на основу члана 24. став 3. и члана 30. 
Закона о јавним предузећима, члана 41. 
став 1. тачка 9. Статута града Сремска 
Митровица и члана 45. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Сремска Митровица, 
донела Решење као у диспозитиву.
 У складу са чланом 41. став 4. Закона 
о јавним предузећима акт о именовању 
директора је коначан.
 Поука о правном средству: Против 
овог решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана 
достављања Решења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-48/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић, с.р.
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О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 19 ст. 1 Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда, прописано је да након доношења 
акта о отуђењу непокретности из јавне 
својине, надлежни орган формира комисију 
и објављује оглас о спровођењу поступка 
јавног надметања или прикупљања 
писмених понуда за отуђење непокретности 
из јавне својине, који мора бити објављен у 
дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије.

 Чланом 41 тачка 20 Статута Града 
Сремска Митровица, прописано је да је да 
поред надлежности таксативно наведених у 
претходним тачкама Скупштина „обавља и 
друге послове утврђене законом, Статутом 
и другим важећим прописима“.

 Чланом 20 ст. 2 Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини Града Сремска 
Митровица, прописано је да Скупштина 
Града Сремска Митровица истовремено са 
доношењем одлуке о покретању поступка 
за прибављање непокретних ствари у јавну 
својину Града, (укључујући и размену) 
именује и Комисију за спровођење поступка 
јавног надметања, прикупљања писаних 
понуда или непосредне погодбе.

 Из наведених разлога предлаже се 
Скупштини Града Сремска Митровица да 
донесе решење као у предложеном тексту.

без одобрења за градњу- број објекта 3, 
на катастарској парцели 3574 уписану 
у лист непокретности број 23465  КО 
Сремска Митровица, на којој Град Сремска 
Митровица има сувласнички удео од по ½ 
дела на непокретности, и у исту се именују:
 -за председника
 -Смиљана Ћирић, дипл. правник 
– запослена у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину
 -за чланове:
            1. Маја Ковачевић, мастер правник- 
запослена у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину
 2. Нада Недић, дипл.инж.грађевине 
- запослена у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину 
 3. Петар Кусић, дипл. ецц. - запослен 
у Градској управи за буџет и локални 
економски развој Града Сремска Митровица
 4. Славко Јонић, дипл. инж. 
архитектуре - запослен у Градској управи 
за урбанизам, просторно планирање 
и изградњу објеката Града Сремска 
Митровица

II

 Задатак Комисије је да спроведе 
поступак отварања поднетих пријава и 
јавног надметања по утврђеном тексту 
огласа.
По окончању поступка јавног надметања 
Комисија ће записник са одговарајућим 
предлогом одлуке доставити Скупштини 
Града Сремска Митровица, као надлежном 
органу.
Рад Комисије обављаће се у радно време.

III

 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02/-88/2022-I
Дана: 21.09.2022.године
Сремска Митровица

               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Владимир Павловић, с.р.
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земљиште у јавној својини Града Сремска 
Митровица.
 2.Након ступања на снагу овог 
Решења, Републички геодетски завод 
– Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, спровешће у катастру 
непокретности укњижбу на начин да ће 
на парцели број 3507/138  уписаној у лист 
непокретности број 1029 к.о. Сремска 
Митровица брисати укњижбу „јавно 
грађевинско земљиште“ – јавног добра  у 
општој употреби и као намену исте уписати 
грађевиснко земљиште у јавној својини 
града Сремска Митровица. 
 3. Ова Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 5. Закона о јавној својини, 
је утврђено да се намена ствари у јавној 
својини одређује законом или одлуком 
надлежног органа донетом на основу 
закона, односно другог прописа или општег 
акта.  
 Чл.10 ст.10 истог Закона,   је у овом 
случају предвиђена надлежност јединице 
локалне самоуправе - Града Сремска 
Митровица,  на чијој територији  се  добра 
у општој употреби налазе. 
 Планом детаљне регулације 
стамбеног насеља „Никола Тесла“ 
у Сремској Митровици („Сл.лист 
града Сремска Митровица“ бр.4/2007) 
дефинисане су апсолутне координатне 
тачке нове регулације. Катастарска парцела 
3507/138 к.о. Сремска Митровица  је цепана 

201.
 На основу члана 5, члана 10. став 10. 
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 
– др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 
153/2020), Одлуке о доношењу Генералног 
урбанистичког плана Града Сремска 
Митровица (“Сл. Лист Града Сремска 
Митровица” број 4/2015), Плана детаљне 
регулације стамбеног насеља „Никола 
Тесла“ у Сремској Митровици („Сл.лист 
града Сремска Митровица“ бр.4/2007), 
члана 64. став 1. тачка 2. Статута Града 
Сремска Митровица  („Службени лист 
Града Сремска Митровица“, број 3/2019 
и 5/2019- испр.) и члана 42. став 1. 
Пословника о раду Градског већа Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 6/2021),  Градско 
веће Града Сремска Митровица је, на својој 
50. седници одржаној дана 09.09.2022.г., 
донело:

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СТАТУСА  ДОБРА У 
ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – ЈАВНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку 
спровођења планског акта, на  парцели број 
3507/138  уписаној у лист непокретности 
број 1029 к.о. Сремска Митровица, трајно 
престала намена јавног грађевинског 
земљишта, те јој се УКИДА својство  добра 
у општој употреби – јавног грађевинског 
земљишта и сада представља неизграђено 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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202.
 На основу члана 5, члана 10. став 10. 
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 
– др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 
153/2020), Одлуке о доношењу Генералног 
урбанистичког плана Града Сремска 
Митровица (“Сл. Лист Града Сремска 
Митровица” број 4/2015), Плана детаљне 
регулације стамбеног блока Ледине 1 у 
к.о. Лаћарак, Сремска Митровица („Сл. 
лист Града Сремска Митровца“ бр. 
1/2018), члана 64. став 1. тачка 2. Статута 
Града Сремска Митровица  („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019- испр.) и члана 42. став 1. 
Пословника о раду Градског већа Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 6/2021),  Градско 
веће Града Сремска Митровица је, на својој 
седници 50.одржаној дана 09.09.2022.г. 
донело:

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СТАТУСА  ДОБРА 

У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – 
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку 
спровођења планског акта, на  парцелама 
број 5290/2, 5290/3, 5290/4, 5290/5, 5290/6, 
5290/7, 5290/8, 5290/9, 5290/10, 5290/11, 
5290/12 и 5290/13  уписаним у лист 
непокретности број 957 к.о. Лаћарак, трајно 
престала намена објекта – некатегорисаног 
пута, те јој се УКИДА својство  добра у 
општој употреби – некатегорисаног пута и 
сада представља неизграђено земљиште у 
јавној својини Града Сремска Митровица.
 2.Након ступања на снагу овог 
Решења, Републички геодетски завод 
– Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, спровешће у катастру 

под габаритом незаконито дограђеног дела 
објекта у целини А1 ради припајања објекту 
уписаном на парцели број 3507/96.
 Чланом 64, ст.1.тач.2 Статута 
града Сремска Митровица, прописана је 
надлежност Градског Већа града Сремска 
Митровица да непосредно извршава и да се 
стара о извршавању одлука и других аката 
Скупштине града. 
 
 На основу изнетог, решено је као у 
диспозитиву. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 46-145/2022-III
Дана, 09.09.2022. год.
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Светлана Миловановић, с.р.
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надлежност Градског Већа града Сремска 
Митровица да непосредно извршава и да се 
стара о извршавању одлука и других аката 
Скупштине града. 
 
 На основу изнетог, решено је као у 
диспозитиву. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 46-143/2022-III
Дана, 09.09.2022. год.
Сремска Митровица                                                     

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Светлана Миловановић, с.р.

                                                                                                        

203.
 На основу члана 5, члана 10. став 
10. Закона о јавној својини („Сл.гласник 
РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018, 153/2020), Одлуке о доношењу 
Плана генералне регулације ЦЕЛИНЕ 2, 
источног дела Града Сремска Митровица 
(“Сл. Лист Града Сремска Митровица” број 
15/2017), члана 64. став 1. тачка 2. Статута 
Града Сремска Митровица  („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019- испр.) и члана 42. став 1. 
Пословника о раду Градског већа Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 6/2021),  Градско 
веће Града Сремска Митровица је, на својој 
50.седници одржаној дана 09.09.2022.г. , 
донело:

непокретности укњижбу на начин да ће 
на парцелама број 5290/2, 5290/3, 5290/4, 
5290/5, 5290/6, 5290/7, 5290/8, 5290/9, 
5290/10, 5290/11, 5290/12 и 5290/13  
уписаним у лист непокретности број 957 
к.о. Лаћарак брисати укњижбу објекта – 
некатегорисаног пута у јавној својини града 
Сремска Митровица. 
 3. Ова Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 5. Закона о јавној својини, 
је утврђено да се намена ствари у јавној 
својини одређује законом или одлуком 
надлежног органа донетом на основу 
закона, односно другог прописа или општег 
акта.  
 Чл.10 ст.10 истог Закона,   је у овом 
случају предвиђена надлежност јединице 
локалне самоуправе- Града Сремска 
Митровица,  на чијој територији  се  добра 
у општој употреби налазе. 
 Према плану детаљне регулације 
стамбеног блока Ледине 1 у к.о. Лаћарак, 
Сремска Митровица („Сл. лист Града 
Сремска Митровца“ бр. 1/2018) дефинисане 
су апсолутне координатне тачке нове 
регулације, односно омогућено је припајање 
тих делова парцеле 5290 – некатегорисаног 
пута наспрамним парцелама које су 
дефинисане урбанистичким пројектом 
потврђеним од стране Градске управе 
за урбанизам, просторно планирање и 
изградњу објеката бр. 350-196/2020-VI 
од 30.09.2020. год. У РГЗ СКН Сремска 
Митровица формиране су парцеле настале 
деобом кат. парцеле 5290 које су добиле 
бројеве 5290/1, 5290/2, 5290/3, 5290/4, 
5290/5, 5290/6, 5290/7, 5290/8, 5290/9, 
5290/10, 5290/11, 5290/12 и 5290/13.
Чланом 64, ст.1.тач. 2 Статута града 
Сремска Митровица, прописана је 
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Митровица,  на чијој територији  се  добра 
у општој употреби налазе.  
          Према плану Генералне регулације 
– ЦЕЛИНА 2- источни део града Сремска 
Митровица, катастарска парцела 7829/293 
ко Сремска Митровица површине 89м2 је 
у обухвату ПГРа ЦЕЛИНА 2, и представља 
несамосталну грађевинску парцелу, у зони 
породичног становања урбаног типа и 
средњих густина. 
 Мишљењем Градске управе за 
урбанизам, просторно планирање и 
изградњу објекта, бр. 463-208/2022-VI 
од 25.08.2022, катастарска парцела не 
представља јавно грађевинско земљиште 
у складу са ПГР-ом ЦЕЛИНА 2, те да у 
нарави иста не представља објекат- улицу 
Вељка Петровића. 
 Чланом 64, ст.1.тач.2 Статута 
града Сремска Митровица, прописана је 
надлежност Градског Већа града Сремска 
Митровица да непосредно извршава и да се 
стара о извршавању одлука и других аката 
Скупштине града. 
 
 На основу изнетог, решено је као у 
диспозитиву. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-223/2022-III
Дана, 09.09.2022. год.
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Светлана Миловановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СТАТУСА  ДОБРА 

У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – ЈАВНО 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку 
спровођења планског акта, на  парцели број 
7829/293  уписаној у лист непокретности 
број 9279 к.о. Сремска Митровица, трајно 
престала намена јавног грађевинског 
земљишта и објекта (улице), те јој се 
УКИДА својство  добра у општој употреби 
и објекта- УЛИЦА- УЛ.Вељка Петровића, и 
сада представља неизграђено земљиште у 
јавној својини Града Сремска Митровица.

 2.Након ступања на снагу овог 
Решења, Републички геодетски завод 
– Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, спровешће у катастру 
непокретности укњижбу на начин да ће 
на парцели број 7829/293  уписаној у лист 
непокретности број 9279 к.о. Сремска 
Митровица брисати укњижбу „јавно 
грађевинско земљиште“ и брисати укњижбу 
објекта „улица- УЛ.Вељка Петровића“ и као 
намену исте уписати грађевинско земљиште 
у јавној својини града Сремска Митровица.

 3. Ова Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 5. Закона о јавној својини, 
је утврђено да се намена ствари у јавној 
својини одређује законом или одлуком 
надлежног органа донетом на основу 
закона, односно другог прописа или општег 
акта.  
           Чл.10 ст.10 истог Закона,   је у овом 
случају предвиђена надлежност јединице 
локалне самоуправе- Града Сремска 
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- Стамбени простор - фиксни део................
...............39,95 дин/m2/мес...........................0

-Пословни простор фиксни део.....................
.............58,68 дин/m2/мес.............................0

-Стамбени простор по m2...............................
...........117,95 дин/m2/мес........................7,44

-Пословни простор по m2..............................
............147,44 дин/m2/мес.......................7,44

II

 Цене из тачке I овог Решења 
примењују се од почетка наступајуће грејне 
сезоне, односно од 15.10.2022.године.

III

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Сл.листу Града 
Сремска Митровица“.

О б р а з л о ж е њ е

 На основу Уредбе о утврђивању 
методологије за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2015), 
ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица 
је, као енергетски субјект који обавља 
делатност снабдевања топлотном енергијом 
на територији Града Сремска Митровица, 
поднело Градском већу захтев за одобрење 
цена у складу са наведеном Уредбом. 
 Одлуку о ценама топлотне енергије 
за крајње купце донео је Надзорни одбор 
ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица 
под бројем 2011/22-01 од 18.08.2022.године.
Чланом 75. Одлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом („Сл.лист 
Града Сремска Митровица“, бр. 12/2020 и 

204.
 На основу члана 363. Закона о 
енергетици („Сл.гласник РС“ бр.145/2014), 
Уредбе о утврђивању методологије за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом („Сл.гланик РС“ 
бр.63/2015), члана 75. Одлуке о условима 
и начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Сл.лист Града Сремска Митровица, бр. 
12/2020 и 1/2021-испр.), члана 64, став1. 
тачка 2) Статута града Сремска Митровица 
(“Сл.лист града Сремска Митровица“ 
бр.3/2019 и 5/2019-испр) и члана 42. 
Пословника о раду Градског већа Града 
Сремска Митровица („Сл.лист Града 
Сремска Митровица „ бр.6/2021), Градско 
веће Града Сремска Митровица је, на својој 
51. седници, одржаној дана 16.09.2022.
године, донело

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ОДОБРАВАЈУ СЕ ЦЕНЕ топлотне 
енергије за крајње купце, које је својом 
Одлуком о ценама топлотне енергије за 
крајње купце, утврдио надзорни одбор ЈКП 
„Топлификација“ Сремска Митровица под 
бројем 2011/22-1 од 18.08.2022.г., тако да 
износе:

ТАРИФНА ГРУПА                                                
ЦЕНА                                   

%повећања
    
- Стамбени простор - варијабилни 
део......................7,72 дин/kWh......................
...............................................................  13,53

- Пословни простор - варијабилни 
део......................9,65 дин/kWh......................
.................................................................13,53
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 38-9/2022-III
Датум: 16.09.2022. године
Сремска Митровица                                      

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Светлана Миловановић, с.р.

1/2021-испр.), предвиђено је да  надлежни 
орган оснивача одобрава цене топлотне 
енергије за наступајућу грејну сезону на 
писмени захтев који је ЈКП „Топлификација“ 
дужна да поднесе до 01.септембра за 
наступајућу грејну сезону. 
 Радна група образована од стране 
Градоначелника Града Сремска Митровица 
ради прегледа програма пословања и 
извештаја о пословању јавних предузећа, 
разматрала је достављену Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Топлификација“ 
документацију и образложење уз Одлуку 
о ценама топлотне енергије за крајње 
купце и утврдила да је достављена одлука 
у складу са важећим прописима, јер је 
годишњим Програмом пословања ЈКП 
„Топлификација“ Сремска Митровица за 
2022. годину, на који је Скупштина града 
дала сагласност, планирано повећање цена 
услуга грејања у 2022. години на следећи 
начин: Када се цене гаса повећају за више од 
5%, цене грејања у 2022. години утврђиваће 
се на економским принципима, сагласно 
Закону о јавним предузећима и Уредби о 
утврђивању Методологије за одређивање 
цена снабдевања крајњег купца.
 Како су се стекли услови предвиђени 
годишњим Програмом пословања ЈКП 
„Топлификација“ Сремска Митровица, тј. 
цене гаса су повећане за више од 5%, у 
складу са наведеном Методологијом, Радна 
група је предложила да Градско веће, као 
орган који између осталог „непосредно 
извршава и стара се о извршавању одлука 
и других аката Скупштине града“, одобри 
цене утврђене Одлуком о ценама топлотне 
енергије за крајње купце, коју је донео 
Надзорни одбор ЈКП „Топлификација“ 
Сремска Митровица.
 Из тог разлога донето је решење као 
у диспозитиву.
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утврђује се у еврима, а прерачунаваће се у 
динаре по средњем курсу Народне Банке 
Србије на дан доношења овог закључка и 
износи троструки износ највише просечне 
постигнуте цене по хектару на територији 
округа на којој се налази пољопривредно 
земљиште које се користи без правног 
основа.

III

 Висина накнаде из тачке I одлуке 
утврђује се у висини од:

 - 1.887,54 евра/ха за агро – економску 
2021/2022 годину, што по средњем курсу 
Народне Банке Србије на дан доношења 
закључка износи 221.433,92 динара/ха.

IV

 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

Образложење

 Радно тело за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини у граду Сремска 
Митровица за 2021. годину образовано 
решењем Градоначелника Града Сремска 
Митровица број 02-87/2021-II од 26.11.2021. 
године,  између осталог, имало је задатак 
да утврди висину накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној 
својини без правног основа, а које је 

205.
 На основу чл. 62. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Сл. гласник 
РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/2017 
и 95/2018-др.закон) и тачке III Решења о 
образовању радног тела за давање у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини у граду Сремска 
Митровица за 2021. годину, на седници 
одржаној дана 19.9.2022. године донело је:

З А К Љ У Ч А К
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I

 Овим закључком утврђује се висина 
накнаде за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног 
основа у поступку закључивања вансудских 
поравнања, за  агроекономску 2021/2022 
годину на територији града Сремска 
Митровица.

II

 Накнада за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној 
својини без правног основа у поступку 
вансудских поравнања, по хектару површине, 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
РАДНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Број: 320-51/2022-ХI
Дана: 19.9.2022. године
Сремска Митровица

Председник
Богдан Кузмић 

обухваћено Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на терторији Града Сремске 
Митровице, у поступцима вансудских 
поравнања.

 Сходно одредбама утврђеним чланом 
62. став 5.  Закона о пољопривредном 
земљишту (“Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 
41/09, 112/15, 80/2017 и 95/18-др. закон.), 
којим је прописано да ако правно  односно 
физичко лице користи пољопривредно 
земљиште у дражвној својини без правног 
основа, односно супротно одредбама овог 
закона, дужно је да за коришћење тог 
земљишта плати троструки износ највише 
просечне постигнуте цене по хектару 
на територији округа на којој се налази 
пољопривредно земљиште које се користи 
без правног основа.   (највиша просечна  
постигнута цена по хектару на територији 
сремског округа  износи 629,18 евра.)

 Радно тело је на седници одржаној 
19.9.2022.године, донело закључак о висини 
накнада за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног 
основа у поступку вансудског поравнања 
за агроекономску 2021/2022 у висини од 
1.887,54 евра/ха.

 Овако утврђена висина накнаде ће се 
јединствено примењивати за све случајеве 
коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини без правног основа на 
територији Града Сремска Митровица за 
2021/2022  агро-економску годину.
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