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Доградња саобраћајног система насеља
Концепт саобраћаја у простору обухвата плана заснива се на постојећој
мрежи ободних саобраћајница уз планиране унутарблоковске саобраћајнице.
У поступку израде ситуационог плана саобраћајница у унутрашњости
блока и просторног усклађивања осталих елемената попречног профила знатан
утицај имају просторна и урбанистичка ограничења, диспозиција планираних и
постојећих објеката у блоку као и технички услови и стандарди везани за област
саобраћаја. Намена ових саобраћајница је приступ моторних возила до
планираних паркиралишта, као и приступ за противпожарна, комунална и возила
за снабдевање.
Планираним решењем, у оквиру расположивог простора, поред сегрегације
врши се ново димензионисање саобраћајних површина намењених за кретање
пешака, бициклиста и за мировање возила.
Паркирање возила биће омогућено на већем броју паркинг места
пројектованих паралелно, управно или косо у односу на осовину приступних
саобраћајница.
Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина намењених за
пешачке комуникације које су функционално дефинисане као:
а) самосталне пешачке стазе – интегрисане су у оквиру уређених зелених
површина, намењене искључиво за пешачки саобраћај;
б) пешачке стазе у оквиру регулације саобраћајница – правци ових стаза
поклапају се са правцима саобраћајница (по правилу, ради се о обостраним
пешачким стазама вођеним уз ивицу коловоза намењеног за кретање или
мировање возила уз обавезну денивелацију у односу на коту коловоза);
ц) заштитни тротоари – за све објекте у блоку, уз грађевинску линију,
планирају се заштитни тротоари (ови тротоари имају и функцију пешачких стаза,
а наспрам улаза у објекте интегришу се са осталим пешачким стазама);
д) интегрисане пешачке површине – кретање пешака обавља се преко
коловоза намењеног за кретање моторних возила, углавном у виду колскопешачких пролаза и на унутарблоковским паркиралиштима.
е) јавне пролазе на осталим, нејавним површинама.
Бициклистички саобраћај одвијаће се преко планираних бициклистичких
стаза на правцу север -југ, а на осталим правцима интегрисан је са осталим
видовима саобраћаја и одвија се преко коловоза немењеног за кретање возила и
пешака.

3

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,

Град Сремска Митровица








4

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,

Град Сремска Митровица

Слика 3. Зона ширег градског центра
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Саобраћајна путна мрежа дефинисана је ободним саобраћајницама које
представљају део основне градске путне мреже - саобраћајни прстен у оквиру
границе предметног плана дефинисан улицама Арсенија Чарнојевић која
представља насељску деоницу државног пута IIА реда реда број 120, сабирним
саобраћајницама на правцу улица Ратарска и Васе Пелагић и улицом приступном
улицом Петра Прерадовић.
Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и
истовремено се путем њих врши повезивање сабирних и приступних
саобраћајница са градском мрежом путева.
Улице Ратарска и Петра Прерадовић, односно јавне саобраћајне површине
наведених улица су детаљно разрађене Планом детаљне регулације просторног
блога између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке. Тараса Шевченка,
Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље «Матија Хуђи» у Сремској
Митровици (Службени лист Града Сремска Митровица, број 7/2014) и ПЛАНОМ
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА
ИЗМЕЂУ
УЛИЦА
АРСЕНИЈА
ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА,(Одлука Скупштине Града Сремска Митровица
бр.350-59/2013-I од 11.07.2013.г.).
Улица Арсенија Чарнојевић представља део примарне градске путне мреже
у којој је у претходном периоду реконструисан коловоз за кретање моторних
возила, односно изведена је доградња коловоза у смислу проширења на четири
саобраћајне траке.
Улица Васе Пелагић се протеже северном границом обухвата плана, такође
је део примарне путне мреже и њом се одвија локални саобраћај. На правцу ове
улице неопходно је извршити реконстукцију и изградњу недостајућих
саобраћајних површина, првенствено бициклистичких стаза.
Унутар обухвата плана не постоје изграђене саобраћајне површине.
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Евидентирана и заштићена културна добра
Претходни услови Републичког завода за заштиту споменика културе
подразумевају елемент заштите урбане традиције, архитектонског наслеђа евидентиране непокретности, заштита очекиваних археолошких налаза, очување и
презентација постојећих- непокретна културна добра од изузетног значајаархеолошки локалитети, (Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних

културних добара и добара која уживају претходну заштиту и мере заштите за израду
ПДР, новембра 2013.).

Наведеним условима дефинисано је да се цео простор обухваћен планом
налази у зони Сирмијума, непокретног културног добра од изузетног значаја.
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Непокретна културна добра од изузетног значаја
Увидом у расположиву литературу и документацију Завода можемо
констатовати дасе на предметном подручју налази Североисточна некропола
Сирмијума.У оквиру поменуте Студије североисточна некропола Сирмијума
(означена као зона Б3) и третирана је као зона III заштите Сирмијума.
Североисточна некропола захвата простор дуж улице Ратарска (некада
М.Иванића). Јужна граница тече дуж улице Арсенија Чарнојевића (некада
Лењинова улица), а источну границу представља поток Чикас.Протеже се у линији
северозапад-југоисток, у дужини од око 600м и ширини од 250м.
Са североисточне некрополе потиче велики број уништених или
полупорушених гробова и гробница са дислоцираним гробним прилозима,што
сведочи о интезивном сахрањивању током III и IV века.На предметном подручју
вршена су сондажна истраживања мањег обима у односу на површину читавог
блока.На делу простора североисточне некрополе која се нашла у обухвату
предметног Плана отворено је 20 сонди : VI/178 , VI/170 , VI/160 , VI/153 , VI/152 ,
VI/151 , VI/150 , VI/149 , VI/145, VI/132-2, VI/142, VI/144, VI/134, VI/221, VI/138,
VI/133-1, VI/132, VI/13, VI/146. Такође, дуж улице Арсенија Чарнојевића отворене
су сонде : К/8, К/9, К/10, К/11, К/12, К/13, К/14, К/15, К/16, К/26, К/25, К/23, К/24,
К/21, К/20, К/19, К/17, К/18, К/27, К/28 и др. Највећи број гробница пронађен је у
североисточном делу блока где је и терен највиши. Остаци архитектонских
објеката констатовани су целом дужином улице Арсенија Чарнојевића и у
југозападном делу блока.
У сонди 138 пронађене су три гробнице које су датоване у касни IV век,
судећи по секундарно употребљеном материјалу којим су гробови изграђени и
датовању дела грубо клесаног саркофага из исте сонде.Гроб а је био оријентације
исток-запад и налазио се на дубини од 0,89 цм. Од њега су биле очуване само две
опеке in situ. Гроб б је исте оријентације, димензија 1,80x0,60м. Пронађен је на
дубини од 1,15м.Грађен је опека поређаних једна уз другу са равним кровом који
је очуван само делимично. Гроб ц пронађен је на дубини од 1,75м , оријентисан у
правцу И-З, димензија 1,77x0,58м, са очуваном висином крова од 0,25м. Под је
грађен од целих и поломљених опека, а бочне стране од вертикално – по дужини
постављених опека.Фрагмент поменутог каменог саркофага димензија
1,70x0,73x0,78 м пронађен је на дубини од 0,81м. У истој сонди пронађен је новац
Лицинија I и Константина II.
Што се тиче пронађеног покретног археолошког материјала на простору
североисточне некрополе, међу керамичким налазима заступљене су скоро све
познате форме домаћих радионица из IV века. Пронађени новац откривени
приликом истраживања су примерци новца Констанса, Констанција II , Валенса,
Валентинијана I , Јулијана и Теодосија, као и већи број неодређених примерака из
IV века. Са овог простора потиче 60 случајних налаза новца који обухватају
период од Максимијана до Теодосија I.
Оцена расположивих подлога
Подлоге на којима се израђује план су Геодетске подлоге - Копија плана
издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар
непокретности, Сремска Митровица - са дигиталним и скенираним елементима
катастра подземних инсталација (Потврда 956-01/2013 - 79 од 20.08.2013.);
Ситуациони план – ажурирани катастарско-топографски приказ израђен на
званичној подлози (Копија плана) од стране геодетске службе ЈП Урбанизам
Сремска Митровица; Изводи из листа непокретности и изводи из ПГР-а града
(графички прилози).
19

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,

Град Сремска Митровица

Слика 2. Граница обухвата плана са преломним тачкама
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бр.парцеле

врста права

облик својине

имаоци права на парцели

Р/m²

1934

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ВЕНГАР (ЂОРЂЕ) ЉИЉАНА, ШМУЦ (ЂОРЂЕ)
СЛАВКА

552

1935

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

РОСИЋ (ОМЕР) МИЛАНКА

181

1936

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ВИДАКОВИЋ (ЖИВАН) ИВИЦА

219

765

1937

КОРИСНИК

ДРЖАВНА РС

ВИДАКОВИЋ (ВОЈИСЛАВ) ДУБРАВКА,
КОСАНОВИЋ (МИЛАДИНА) БОГДАНКА,
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "25 МАЈ"

1938

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЈОВАНОВИЋ (ОБРАД) СЛОБОДАНКА, МАЈКИЋ
(МИЛАН) РАЈКО

402

1939

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

МАЈКИЋ (МИЛАН) РАЈКО

391

1940

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЗЕЧЕВИЋ (НИКОЛА) ЗОРАН

268

310

1941

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ДИВНИЋ () ЛУЦИЈА, ЛУКИЋ () МИРА,
МИЛОШЕВ () ДАНИЦА, РАДИЋ (БЛАЖ) ИЉА,
НОВАК (ИГЊАТ) ЈОЦА, НОВАК (ЈОЦА) АНКА,

1942

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ГНИП (ДАНИЈЕЛ) МИРОСЛАВ, СРБОВИЋ
(АНАСТАС) ВЛАДИМИР

329

1943

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

НОВАКОВИЋ (СТЕВАН) МИЛИВОЈ,
НОВАКОВИЋ (МИЛИВОЈ) СТЕВАН

547

1944

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

РАДУЛОВИЋ (СРЕЋКО) ЉИЉАНА

405

1945

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

РАДУЛОВИЋ (СРЕЋКО) ЉИЉАНА

315

1946/1

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БЕЛИЋ (ПЕРА) ЈОВАНКА

201

1946/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЛЕМАЈИЋ (ЖИВАН) ВЕРИЦА, ЛЕМАЈИЋ
(ИЛИЈА) ВЛАДИМИР

149

1947/1

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ВИТАСОВИЋ () КРИСТИНА, БАЈИЋ () МАРИЈА,
БЛАХА (К) ЈОСИП

186

1947/2

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЛЕМАЈИЋ (ЖИВАН) ВЕРИЦА, ЛЕМАЈИЋ
(ИЛИЈА) ВЛАДИМИР

155

531

1948

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

СМОЉАН (МЛАДЕН) МАРИЈА, ВУЧКОВИЋ
(АЛЕКСАНДАР) ВАЛАДИСЛАВА,
ВУЧКОВИЋ (ВИЈИЦА) СУЗАНА,

1949

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЂУРЂЕВИЋ (ВАСИЛИЈЕ) БОГДАН, ЂУРЂЕВИЋ
(МИЛОШ) БОСА

408

408

1950

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПРШИЋ (СЛОБОДАН) БИЉАНА, КРСТИЋ
(САВА) ДАНИЦА, ЖИВКОВИЋ (СЛОБОДАН)
МАРИЈА

1951

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЗЕЧЕВИЋ (МИЛОРАД) СРБИСЛАВ

748

1952

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ТРИФУНОВИЋ (ВОЈИСЛАВ) РУЖИЦА,
ТРИФУНОВИЋ (ЖАРКО) МИЛЕНКО

385

1953

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БУРСАЋ (САВА) МИЛОШ, БУРСАЋ (ЦВИЈА)
НАДА

376
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1954

1955

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

СВОЈИНА

ДРЖАВНА РС

ПОПОВЧАК (ПЕРА) ТОМА

426

ПРИВАТНА

ХОДОБА (СТЕВАН) ДАНИЛО, ХОДОБА
(ФРАЊА) МАГДАЛЕНА, ХОДОБА (СТЕВАН)
БРАНКО

999

4029

1956

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ХОДОБА (СТЕВАН) ДАНИЛО, ХОДОБА
(ФРАЊА) МАГДАЛЕНА, ХОДОБА (СТЕВАН)
БРАНКО

1957

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПЕТРОВИЋ (ДУШАН) ЉУБИЦА, ПЕТРОВИЋ
(МИЛЕ) ЈОВО

403

1958

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПЕТРОВИЋ (МИЛЕ) ЈОВО, ПЕТРОВИЋ
(ДУШАН) ЉУБИЦА

1616

1959

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МУЈИЋ (АЛАГА) ЗАХИД, МУЈИЋ (АЛАГА)
ГАЛИБ

206

1961

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

РИСТИЋ (РАДО) ДРАГО

776

1962

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

РИСТИЋ (РАДО) ДРАГО

1657

1963

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МАРАС (ПЕТАР) РУЖА, МАРАС (ЗДРАВКО)
ЉИЉАНА, МАРАС (ЗДРАВКО) АНДРИЈА

316

1964

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

МАРАС (ПЕТАР) РУЖА, МАРАС (ЗДРАВКО)
ЉИЉАНА, МАРАС (ЗДРАВКО) АНДРИЈА

1864

1965/1

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС

1655

1965/2

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

АЛТЕР (НЕМАЊА) НИКОЛА

178

1965/3

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС

79

1966/1

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС

2079

1966/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС

413

1967

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС

471

1968

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КУЗМАНОВСКИ (ЂОРЧЕ) БОРИС

1427

1971

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ШАРЕНАЦ (РАЈКО) ДРАШКО

766

1973

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

АТАНАЦКОВИЋ (РАДОВАН) СНЕЖАНА,
АТАНАЦКОВИЋ (МИЛОШ) ЉУБИША

1763

1975/1

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1086

1975/2

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1073

1975/3

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

507

1975/4

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

191

1975/5

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

382

1975/6

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

74

1975/7

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

107

1976

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БРТКА (РУДОЛФ) БРАНИМИР, ПЕРИЋ
(МИЛОРАД) ОЛГА

544

1977

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БРТКА (РУДОЛФ) БРАНИМИР, ПЕРИЋ
(МИЛОРАД) ОЛГА

860

1978

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МАЛБАШИЋ (МИЛУТИН) ОСТОЈА,
МАЛБАШИЋ (РАДА) БРАНКА

424

1979

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1000

1980

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ТЕШАНКИЋ () СТЕВАН, ТЕШАНКИЋ
(СТЕВАНА) МИЛОШ, ТЕШАНКИЋ (ТИХОМИР)

495
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МИЛИЦА, ТЕШАНКИЋ () ИЛОНА, СТЕКИЋ ()
АНГЕЛИНА

1981

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ТЕШАНКИЋ () СТЕВАН, ТЕШАНКИЋ
(СТЕВАНА) МИЛОШ, ТЕШАНКИЋ (ТИХОМИР)
МИЛИЦА, ТЕШАНКИЋ () ИЛОНА, СТЕКИЋ ()
АНГЕЛИНА

1982

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЈАНИЦКИ (ЂУРА) ЛИДИЈА, ПОПОВИЋ (ЂУРА)
НАДА

333

1983

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЈАНИЦКИ (ЂУРА) ЛИДИЈА, ПОПОВИЋ (ЂУРА)
НАДА

438

1984

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МИЛОВАНОВИЋ (САВА) ЖИВАН

274

1985

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ВЕСКОВИЋ (ЖИВКО) МИОДРАГ, ВЕСКОВИЋ
(ЖИВАН) ЗЛАТА

1195

1986/1

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ШЕЋКОВИЋ (ВЛАСТИМИР) КСЕНИЈА

339

1986/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ШЕЋКОВИЋ (ТОМИСЛАВ) ДРАГАН,
ШЕЋКОВИЋ (ВЛАСТИМИР) КСЕНИЈА

404

703

342

1987/1

СВОЈИНА, ПРАВО
КОРИШЋЕЊА

ЈАВНА,
ДРЖАВНА РС

ГРАД СРЕМ. МИТРОВИЦА, ОБРОВАЦ
(НИКОЛА) ПАВЛЕ, ЛЕДИНИЋ (ЖИВАДИН)
ДРАГИША, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ
СТАМБ. ЗГРАДАМА

1988

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

НИНКОВИЋ (ВИНКО) РАДОВАН

519

1989

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЦВИТАНОВИЋ (АУГУСТИН) ЛУДМИЛА,
ВЛАШИЋ (СТЈЕПАН) ЖЕЛИМИР

563

1990

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЦВИТАНОВИЋ (АУГУСТИН) ЛУДМИЛА,
ВЛАШИЋ (СТЈЕПАН) ЖЕЛИМИР

300

1991

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

РИСТОВИЋ () БРАНКО, ВАСИЛИЋ (ВЕЛЕМИР)
СЛАВИЦА

482

1992

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

РИСТОВИЋ () БРАНКО, ВАСИЛИЋ (ВЕЛЕМИР)
СЛАВИЦА

366

1993

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МАРТИНОВИЋ (ПАВЛЕ) ДРАГОРАД

371

1994

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

МАРТИНОВИЋ (ПАВЛЕ) ДРАГОРАД

369

1995

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ВОЈИНОВИЋ (САВА) НАДА

375

1996

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ВОЈИНОВИЋ (САВА) НАДА

349

1997/1

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

БУЛАТ (ДУШАН) БРАНКА

774

1997/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

"DОМIS ЕNТЕRIЈЕRI "D.О.О.

837

1998/1

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

БУЛАТ (ДУШАН) БРАНКА

306

1998/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

"DОМIS ЕNТЕRIЈЕRI "D.О.О.

244

1999

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЈАНОШЕВИЋ (СРЂАН) ВАСИЛИЈЕ

891

2000

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЈАНОШЕВИЋ (СРЂАН) ВАСИЛИЈЕ

621

2001

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БРАДИЋ (НИКОЛА) НАТАЛИЈА,
КАЛАШНИКОВ (АЛЕКСАНДАР) ЗДЕНКА

406

2002

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БРАДИЋ (НИКОЛА) НАТАЛИЈА,
КАЛАШНИКОВ (АЛЕКСАНДАР) ЗДЕНКА

1051

2003

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БЕДНАР (АДАМ) СТЕВАН, БЕДНАР (АНДРИЈА)
КАТИЦА

478

2004

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БЕДНАР (АДАМ) СТЕВАН, БЕДНАР (АНДРИЈА)
КАТИЦА

1203
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2005

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ГРУЈИЋ (СТОЈАН) ЛАЗАР

380

2006

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ГРУЈИЋ (СТОЈАН) ЛАЗАР

1298

2007

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КОЗЛИНА (ЂОРЂЕ) НАДА

1657

2008

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КОЗЛИНА (ЂОРЂЕ) НАДА

4430

2009

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЗЕЉКОВИЋ (ЖИВКО) НЕЂО

322

2010/1

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЗЕЉКОВИЋ (ЖИВКО) НЕЂО

1424

2010/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЗЕЉКОВИЋ (ЖИВКО) НЕЂО

233

2011

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ТРНИНИЋ (ДРАГОЉУБ) БРАНИСЛАВ

329

2012

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ТРНИНИЋ (ДРАГОЉУБ) БРАНИСЛАВ

1650

2013

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

НАЂ (СТЈЕПАН) ТИБОР, НАЂ (СТЈЕПАН)
КАРЛО

859

2014

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

НАЂ (СТЈЕПАН) ТИБОР, НАЂ (СТЈЕПАН)
КАРЛО

1598

2015

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

СЛАТИНАЦ (ЈЕЛЕНКО) БОРИС, ШИКОРА
(БОРИВОЈ) БИЉАНА

1352

2016/1

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

СЛАТИНАЦ (ЈЕЛЕНКО) БОРИС, ШИКОРА
(БОРИВОЈ) БИЉАНА

1073

2017

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

РОХАЉ (МИХАЈЛО) ПЕТАР

1215

2897

2018

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МИЈАТОВИЋ (ПЕРО) СЛАВИЦА, РОХАЉ
СЛАДОЈЕВИЋ (СТЕВАН) МАРИНА,
РОХАЉ (СТЕВАН) МАЈА, РОХАЉ (МИХАЈЛО)
ПЕТАР

2019

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЈУКИЋ (ПАВЛЕ) ЗВОНИМИР, ЈУКИЋ
(НИКОЛА) ГОРДАНА

297

472

2020

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МАНДИЋ (НИКОЛА) РАДОСЛАВА,
ЈОВАНОВИЋ (НИКОЛА) ЈАСНА, ЈУРИШИЋ
(РАТКО) РАДОВАН

2021/1

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ВАНЧИК (АДАМ) ПЕТАР

1300

2021/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ВАНЧИК (ПЕТАР) ДИМИТРИЈЕ

624

2022/1

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПОПОВИЋ (МИЛОШ) СЛАВИЦА

556

2022/2

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БОГДАНОВИЋ (МИОДРАГ) ГОРАН

547

2023

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЋАВАР (НИКЛА) ОЛГА, ИВЕТИЋ (СТИПО)
ВЕСНА, ЋАВАР (СТИПО) ЗЛАТКО

516

2025

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ЈОЗИЋ (ЈАКОВ) АНТЕ

511

2026

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

НИНКОВИЋ ВЕРА

246

2027

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

НИНКОВИЋ ВЕРА

241

2028

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

СТРАТИЈЕВ (МАРКО) НАДА

596

2030

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КОВАЧИЋ (СРЂАН) БИЉАНА, КОВАЧИЋ
(СРЂАН) ВЕНИЈАМИН

168

2031

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КОВАЧИЋ (СРЂАН) БИЉАНА, КОВАЧИЋ
(СРЂАН) ВЕНИЈАМИН

277

2032

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПОПОВЧАК (ДРАШКО) СЛАВИЦА, ПОПОВЧАК
(СЛОБОДАН) НЕБОЈША

378

2033

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КОМЛЕНАЦ (НИКОЛА) НАДА, КОМЛЕНАЦ
(НИКОЛА) ВЛАЈКО

356

24
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2034

СВОЈИНА

ДРЖАВНА РС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

294

2035

СВОЈИНА

ДРЖАВНА РС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

196

304

2036

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

БЕОЧАНИН (ЖИВКО) ЖИВКА, ЈОВИЧИЋ
(НЕМАЊА) МАРИЈА, ТОМИЋ (НЕМАЊА)
СЛАЂАНА

2037

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ДРОТАРЕВИЋ (ДУШАН) МИЛЕНКО

963

2038

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ДРОТАРЕВИЋ (ДУШАН) МИЛЕНКО

720

2039

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

АНИЧИЋ (ПЕТАР) НИКОЛА

286

2040

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

АНИЧИЋ (ПЕТАР) НИКОЛА

732

2041

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

КЛАВЖАР (ВЛАДИСЛАВ) ЈАКОБ

904

2042

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

КЛАВЖАР (ВЛАДИСЛАВ) ЈАКОБ

773

2043

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЋЕТКОВИЋ (ЉУБА) ТИХОМИР

338

2044

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

ЋЕТКОВИЋ (ЉУБА) ТИХОМИР

650

2045

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПОДОРЕШКИ (ИВАН) ЉИЉАНА

690

2046

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

МОЛНАР (БОЖИДАР) ЈЕЛЕНА

331

2047

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПЕТРИЋ (СЛАВКО) ЖИВАН, КОВАЧИЋ ()
ЂОРЂЕ, РАЈИЋ (ЂУРА) МИЛИЦА

157

2048

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПЕТРИЋ (СЛАВКО) ЖИВАН, КОВАЧИЋ ()
ЂОРЂЕ, РАЈИЋ (ЂУРА) МИЛИЦА

204

2049

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПЕЛИКАНТ (ДУШКО) СЛОБОДАН

217

2050

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

ПЕЛИКАНТ (ДУШКО) СЛОБОДАН

233

2051

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

КАРАСТАНКОВИЋ (ЈОВАН) ЈЕЛЕНА,
КАРАСТАНКОВИЋ (ПРЕМИСЛАВ) РАЈКО

388

2052/1

ПРАВО КОРИШЋЕЊА

ДРЖАВНА РС

БАШИЋ (МИТАР) РАДОВАН, СТОЈШИЋ
(СТЕВА) ЈЕЛКА, СТОЈШИЋ (СТЕВА) ДРАГОЉУБ

239

2052/2

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МАГЛИЋ (МАРКО) БРАНИМИР

49

2053

СВОЈИНА

ПРИВАТНА

МАГЛИЋ (МАРКО) БРАНИМИР

200

2054

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА /Улица Васе
Пелагића/

5574

5969

СВОЈИНА

ЈАВНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА /Улица
Арсенија Чарнојевића/

12706
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
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-

Улице Ратарска и Петра Прерадовић су разрађене Планом детаљне регулације просторног
блога између улица Стари шор, Краља Петра I, Железничке. Тараса Шевченка,
Владимира Матијевића и Ратарске, стамбено насеље «Матија Хуђи» у Сремској
Митровици (Службени лист Града Сремска Митровица, број 7/2014) и ПЛАНОМ
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА,
РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА, ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,(Одлука Скупштине Града Сремска Митровица бр.350-59/2013-I од
11.07.2013.г.).
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ, ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,

Град Сремска Митровица
Биланс површина према планираној намени – нумерички показатељи дати су
следећој табели :

ЗОНА

A

B

C

D

Е

F

G

површина
(hа)

a1

породично становање
слободностојећи објекти

a2

вишепородично
становање- непрекинути
низ

0,95

b1

породично становање
слободностојећи објекти

0,31

b2

0,34

c1

породично становање

0,42

c2

двојни стамбени објекат

0,07

d1

породично становање

0,35

d2

отворени блок
слободностојећих
објеката- мешовита
намена

0,15

е1

породично становање

0,35

е2

отворени блок
вишепородичног
становања

0,13

f1

породично становање

0,44

f2

отворени блок
вишепородичног
становања

0,19

g1

породично становање

0,32

вишепородично
становање- непрекинути
низ

% од
укупн
ог
обухва
та

0,30

вишепородично
становање- непрекинути
низ

g2

укупна
површи
на (hа)

1,04

34

намена

КОМПАКТНИ СТАМБЕНОПОСЛОВНИ БЛОК

1,25

10,43

0,65

5,42

0,49

4,09

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ
СТАНОВАЊА У УЛИЦИ ВАСЕ
ПЕЛАГИЋА

0,50

4,17

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ
СТАНОВАЊА УЗ УЛИЦУ ВАСЕ
ПЕЛАГИЋА

0,48

4,00

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ
СТАНОВАЊА УЗ УЛИЦУ ВАСЕ
ПЕЛАГИЋА

0,63

5,26

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ
СТАНОВАЊА УЗ УЛИЦУ ВАСЕ
ПЕЛАГИЋА

1,36

11,35

КОМПАКТНИ СТАМБЕНОПОСЛОВНИ БЛОК У УЛИЦИ
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА

КОМПАКТНИ СТАМБЕНИ БЛОК

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
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H

I

h1

породично становање

i2

вишепородично
становање- непрекинути
низ

j1
J
j2

пословање- комплекс
објеката

пословањеслободностојећи објекат

0,88

0,99

7,35

БЛОК ИНДИВИДУАЛНОГ
СТАНОВАЊА У УЛИЦИ ПЕТРА
ПРЕРАДОВИЋА

0,99

8,26

КОМПАКТНИ СТАМБЕНОПОСЛОВНИ БЛОК НА УГЛУ
УЛИЦА А.ЧАРНОЈЕВИЋА И
РАТАРСКЕ

0,57

4,75

ОТВОРЕНИ БЛОК ОБЈЕКАТА СА
ЈАВНОМ НАМЕНОМ

0,88

0,42
0,15

US

унутарблоковска саобраћајна
мрежа

1,68

1,68

14,02

УНУТАРБЛОКОВСКЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОS

ободне саобраћајне јавне
површине

2,56

2,56

21,37

УЛИЦА А.ЧАРНОЈЕВИЋА И
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА

11,98

11,98

100

ПРОСТОР У ОБУХВАТУ ПДР

УКУПНО
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-

-
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површина

површина

(hа)

(%)

постојеће ЈГЗ

2,90

24,20

постојеће + планирано ЈГЗ

4,81

40,15

остало ЈГЗ

7,15

66,82

укупно у обухвату Плана

11,98

100

грађевинско земљиште

Табела - Биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта
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локација

Јужна зона обухвата плана, улица Арсенија Чарнојевића,
западни и средишни део зоне

димензије
комплекса

Основа комплекса (максималне димензије) 50 x 100 m
Укупна површина комплекса 5000 m²

намена

Јавна намена

тип блока

Отворени комплекс, сложене структуре

тип објеката у
блоку

Слободностојећи објекти са јавном садржином;

урбанистички
параметри блока
спратност
висина коте
приземља

Максималан индекс изграђености парцеле под габаритом је до 2.
Максималан индекс изграђености на нивоу блока је до 1.
Регулациона и грађевинске линије су дефинисана планом
Максимални број етажа: једна подземна етажа +
 један објекат П+3 (према граф. прилогу);
 два објекта уз планирану сабирну саобраћајницу П+2
Максимално 1,2 m од коте тротоара.
спратност објекта

висина кровног
венца

архитектонско
обликовање и
материјализација

максимална висина кровног
венца

П+1

7m

П+2

10 m

П+2+Пк

12 m

П+3

13 m

обрада
фасаде

фасада објекта је урађена прсканом, тонираном
фасадном бојом.

кров

Кров је косог облика покривен профилисаним лимом
у благом нагибу или опекарским елементима са
нагибом до 35º

паркирање возила

Паркирање је могуће реализовати на јавној површини ван
граница комплекса, а у границама плана.

посебна правила

Неопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у
складу са планским решењем хоризонталне регулације и
парцелације.
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1.2. ИНДИВИДУАЛНИ СТАМБЕНИ БЛОКОВИ
БЛОК а1
Локација:

Северозападни део унутарблоковског простора уз планирану
сервисну саобраћајницу. Блок а1 – унутрашња страна блока
блока А који обухвата северну зону улице Ратарска.

Намена:

Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене
намене (пословни, комерцијални, услужни, занатски,
производни, комунални објекти, као и други објекти или
делови објеката по врсти и намени), могу се градити унутар
ове зоне са претежном стамбеном наменом, ако нису у
супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна
средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа
изграђености.

Тип блока:

Тип објеката у
блоку:

Индивидуални
стамбени
блок- блокови
породичних
слободностојећих објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ЗА БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични слободностојећи објекти мале спратности на
припадајућим парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије
и грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
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Урбанистички
параметри

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према улици је на удаљености од 5m у
односу на регулациону линију.
Максимална дубина планиране изградње је 15 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:
 од северне међе 0, 6m;
 од јужне међе 2,5 m .

Спратност:

Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод
вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.

Висина коте
приземља:
Паркирање возила:

Висина кровног
венца:

Правила грађења

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг
односно гаражни простор за сваку стамбену и пословну
јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено
са изградњом објекта.
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних
објеката максималне спратности П+1+Пк,
минимално
међусобно растојање два објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних
виталних просторија минимална удаљеност од суседне бочне и
задње границе парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа
само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе
виталних стамбених просторија и не може бити мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном
наменом компатибилном стамбеном окружењу према суседној
парцели који је од границе са њом удаљен:

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

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

мање од 0,6m – нису дозвољени никакви
отвори према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој
линији парцеле износи половину висине вишег објекта, а не
може бити мање од 2,5m .
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до
највише 1,6m. Висина назитка рачуна се од коте пода
последње етаже на основној фасадној равни без испада до
тачке прелома косине основне кровне равни.
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Архитектонско
обликовање и
материјализација:

Правила
парцелације

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су
типом објекта. Начин обраде фасаде
ускладити са
непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени
нагиб кровних равни је од 15° до максималних 35°.
На основу члана 9 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“,
бр.22/2015), III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ
ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове објекте за зоне ретких
насеља и породичне градње:
-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних,
слободностојећих објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за
изградњу породичних, слободностојећих објеката је 10m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је
максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за
изградњу планираног породичног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и
на парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј.
површине са јавном наменом, а чије су површине мање од
најмањих површина утврђених у условима за образованје
грађевинске парцеле може се Локацијском дозволом утврдити
изградња породичног стамбеног или стамбено-пословног
објекта, с тим да је минимална површина парцеле на којој се
може дозволити изградња 150 m².

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом
Посебна правила,
ограђивање парцеле детаљне регулације, односно Урбанистичким пројектом
другачије не дефинише, и то зиданом оградом до висине од
0,50m (темељни зид ограде) и транспарентном оградом до
висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом
до висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле
се не морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном
или непрозирном оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између
предње грађевинске и регулационе линије, уз сагласност
суседа, ради олакшаног колског прилаза унутрашњости
парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање
(пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту
зграде на грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се
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отварати ван регулационе линије парцеле.
Изградња другог
објекта на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене
намене.
Дозвољена је изградња једног помоћног објекта .
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој
катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који
се изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних
објеката. Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити
већа од 10% површине припадајуће парцеле.
Помоћни објекти су:
гараже до 20m²;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²;
простор у функцији главног објекта- остава,
летња кухиња, санитарни чвор до 10m².
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни
објекти. Нису дозвољени никакви отвори према суседној
парцели. Ако фасада према суседу садржи отворе, минимална
удаљеност од границе парцеле према суседу је 2,5m. Кровне
равни формирати тако да слив воде генерално буде једноводни
ка припадајућем дворишту.




Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат
на парцели. У том случају бочне грађевинске линије главног
објекта су обавезујући оквир за постављање помоћног објекта.
Ако се помоћни објекат гради као слободностојећи, независан
од главног објекта, њихова међусобна минимална удаљеност
је 2,5m.
Помоћни објекат се може градити на задњој граници у целој
ширини парцеле уколико не омета редовно коришћење
суседних објеката. Могућа је изградња уз бочне границе
парцеле уз поштовање услова међусобне удаљености од
постојећих објеката на припадајућој и суседним парцелама,
осим у правцу колског прилаза парцели или ајнфорта. У
правцу колског прилаза могуће је поставити помоћни објекат
само уз задњу границу парцеле.

Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним
објектима.
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БЛОК b1
Локација:

Намена:

Тип блока:

Тип објеката у
блоку:

Централни део унутарблоковског простора уз планирану сервисну
саобраћајницу. Блок b1 – унутрашња страна блока блока B у средишту
планираног унутарблоковског простора уз северни део сабирне,
унутарблоковске саобраћајнице.
Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом, ако
нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом
се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни
оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих
објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим
парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.

Урбанистички
параметри

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према улици је на удаљености од 5m у односу на
регулациону линију.
Максимална дубина планиране изградње је 15 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:
 од северне међе 0, 6m;
 од јужне међе 2,5 m .

Спратност:

Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег дела
приземља код објеката са смакнутим етажама)

Висина коте
приземља:
Паркирање
возила:

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно
гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m
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Правила
грађења

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два
објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној
фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може
бити мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом
компатибилном стамбеном окружењу према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији
парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од
2,5m .
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m.
Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној
фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне
равни.

Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи,
тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.

Правила
парцелације

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове
објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих
објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
породичних, слободностојећих објеката је 10m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална
величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу планираног
породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта и
пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на
парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине са
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јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина
утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или
стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле
на којој се може дозволити изградња 150 m².
Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и
то зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и
транспарентном оградом до висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине
1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између предње
грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног
колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту
власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у
архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати
ван регулационе линије парцеле.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене намене.
Дозвољена је изградња једног помоћног објекта .
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој
катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводи
на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. Заузетост
парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине
припадајуће парцеле.
Помоћни објекти су:
гараже до 20m²;
надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²;
простор у функцији главног објекта- остава, летња
кухиња, санитарни чвор до 10m².
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису
дозвољени никакви отвори према суседној парцели. Ако фасада према
суседу садржи отворе, минимална удаљеност од границе парцеле према
суседу је 2,5m. Кровне равни формирати тако да слив воде генерално
буде једноводни ка припадајућем дворишту.




Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели.
У том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући
оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као
слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна
минимална удаљеност је 2,5m.
Помоћни објекат се може градити на задњој граници у целој ширини
парцеле уколико не омета редовно коришћење суседних објеката. Могућа
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је изградња уз бочне границе парцеле уз поштовање услова међусобне
удаљености од постојећих објеката на припадајућој и суседним
парцелама, осим у правцу колског прилаза парцели или ајнфорта. У
правцу колског прилаза могуће је поставити помоћни објекат само уз
задњу границу парцеле.
Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима.

БЛОК c1
Локација:

Ободни блок породичног становања у улици Васе Пелагића. Блок c1 –
западна страна блока C, северна страна обухвата плана.

Намена:

Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом, ако
нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом
се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни
оријентациони параметри конкретног типа изграђености.

Тип блока:

Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих
објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим
парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.

Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према улици се поклапа са регулационом линијом, тј.
Планирани објекти се постављају на регулациону линију.
Максимална дубина планиране изградње је 20 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:
 од западне међе 0, 6m;
 од источне међе 2,5 m .

Спратност:

Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег дела
приземља код објеката са смакнутим етажама)

Висина коте
приземља:
Паркирање
возила:

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно
гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
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Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m

Правила
грађења

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два
објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној
фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може
бити мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом
компатибилном стамбеном окружењу према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији
парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од
2,5m .
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m.
Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној
фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне
равни.

Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи,
тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.

Правила
парцелације

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове
објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих
објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
породичних, слободностојећих објеката је 10m
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У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална
величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу планираног
породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта и
пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на
парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине са
јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина
утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или
стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле
на којој се може дозволити изградња 150 m².
Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и
то зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и
транспарентном оградом до висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине
1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између предње
грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног
колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту
власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у
архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати
ван регулационе линије парцеле.

Реконструкција постојећих
објеката

За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне
измене стамбеног ткива у предметном блоку,
дозвољена је
реконструкција постојећих објеката у затеченом стању у оквиру
постојећег габарита објекта уз мање измене као што је претварање
таванског простора у користан простор и сл..
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног простора у
пословни простор, док је пренамена гаражног у пословни простор могућа
само ако је испуњен услов који се односи на потребан, минималан број
паркинг места на парцели.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене намене.
Дозвољена је изградња једног помоћног објекта .
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој
катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводи
на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. Заузетост
парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине
припадајуће парцеле.
Помоћни објекти су:
 гараже до 20m²;
 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²;
 простор у функцији главног објекта- остава, летња
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кухиња, санитарни чвор до 10m².
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису
дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели. Кровне равни
формирати тако да слив воде буде једноводни или двоводни ка
припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на
графичком прилогу.
Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели.
У том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући
оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као
слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна
минимална удаљеност је 2,5m.
На задњој фасади су дозвољени отвори са високим парапетом.
Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима.

БЛОК d1
Локација:

Намена:

Тип блока:

Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри

Ободни блок породичног становања у улици Васе Пелагића. Блок d1 –
источна страна блока D, северна страна обухвата плана.
Блок d1 је двострано оријентисан, према улици Васе Пелагића и према
планираној сервисној саобраћајници паралелној са поменутом улицом.
Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом, ако
нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом
се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни
оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих
објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим
парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према улици Васе Пелагића је на удаљености од 4m у
односу на регулациону линију, а за објекте оријентисане према
планираној унутарблоковској саобраћајници грађевинска линија се
повлачи у унутрашњост парцеле за 5 m.
Максимална дубина планиране изградње је 15 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:
 од западне међе 0, 6m;
 од источне међе 2,5 m
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осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком
прилогу, а није у складу са општим правилима.
Спратност:

Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег дела
приземља код објеката са смакнутим етажама)

Висина коте
приземља:
Паркирање
возила:

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

Правила
грађења

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно
гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два
објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној
фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може
бити мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом
компатибилном стамбеном окружењу према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији
парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од
2,5m .
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m.
Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној
фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне
равни.
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Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски елементи,
тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних
равни је од 15° до максималних 35°.

Правила
парцелације

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове
објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
-најмања грађевинска парцела за изградњу породичних, слободностојећих
објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
породичних, слободностојећих објеката је 10m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је максимална
величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу планираног
породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта и
пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на
парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине са
јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина
утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или
стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина парцеле
на којој се може дозволити изградња 150 m².

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише, и
то зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и
транспарентном оградом до висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до висине
1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између предње
грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради олакшаног
колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту
власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у
архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати
ван регулационе линије парцеле.

Реконструкција постојећих
објеката

За све стамбене објекте који се не уклапају у планиране структуралне
измене стамбеног ткива у предметном блоку,
дозвољена је
реконструкција постојећих објеката у затеченом стању у оквиру
постојећег габарита објекта уз мање измене као што је претварање
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таванског простора у користан простор и сл..
Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног и помоћног простора у
пословни простор, док је пренамена гаражног у пословни простор могућа
само ако је испуњен услов који се односи на потребан, минималан број
паркинг места на парцели.
Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене намене.
Дозвољена је изградња једног помоћног објекта .
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој
катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводи
на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката. Заузетост
парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10% површине
припадајуће парцеле.
Помоћни објекти су:
 гараже до 20m²;
 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²;
 простор у функцији главног објекта- остава, летња
кухиња, санитарни чвор до 10m².
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти. Нису
дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели. Кровне равни
формирати тако да слив воде буде једноводни ка припадајућем
дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на
графичком прилогу.
Помоћни објекат се може градити уз постојећи главни објекат на парцели.
У том случају бочне грађевинске линије главног објекта су обавезујући
оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни објекат гради као
слободностојећи, независан од главног објекта, њихова међусобна
минимална удаљеност је 2,5m.
На задњој фасади помоћног објекта нису дозвољени отвори.
Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима.

БЛОК е1
Локација:

Намена:

Централни део унутарблоковског простора уз планиране сервисне
саобраћајнице паралелне са улицом Васе Пелагића. Блок е1 – источна
страна блока Е у средишту планираног унутарблоковског простора и
уз задње међе парцела у улици Петра Прерадовића..
Блок е1 је двострано оријентисан у планском решењу.
Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
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Тип блока:

Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри

Спратност:

Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих
објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични
слободностојећи
објекти
мале
спратности
на
припадајућим парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према планираној
унутарблоковској
саобраћајници се повлачи у унутрашњост парцеле за 5 m.
Максимална дубина планиране изградње је 12 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:
 од западне међе 0, 6m;
 од источне међе 2,5 m
осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком
прилогу, а није у складу са општим правилима.
Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)

Висина коте
приземља:
Паркирање
возила:

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

Правила
грађења

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање
два објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на
бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија
и не може бити мања од 0,6m.

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно
гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом
компатибилном стамбеном окружењу према суседној парцели који је
од границе са њом удаљен:

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

од 0,6m до 2,5m – дозвољени су отвори
помоћних просторија са минималним парапетом 1,8m као и
фиксни, непрозирни, стаклени зидови;
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мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији
парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање
од 2,5m .
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m.
Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној
фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне
равни.
Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Правила
парцелације

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за
нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
-најмања
грађевинска
парцела
за
изградњу
породичних,
слободностојећих објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
породичних, слободностојећих објеката је 10m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је
максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за
изградњу планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и
пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на
парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј.
површине са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих
површина утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле
може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног
стамбеног или стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална
површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m².

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не
дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид
ограде) и транспарентном оградом до висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
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Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између предње
грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради
олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати
ван регулационе линије парцеле.
Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. Доградња
постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње.

БЛОК f1
Локација:

Намена:

Тип блока:

Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри

Централни део унутарблоковског простора уз планиране сервисне
саобраћајнице паралелне са улицом Васе Пелагића. Блок f1 – источна
страна блока F у средишту планираног унутарблоковског простора и
уз задње међе парцела у улици Петра Прерадовића..
Блок f1 је двострано оријентисан у планском решењу.
Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих
објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични
слободностојећи
објекти
мале
спратности
на
припадајућим парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према планираној
унутарблоковској
саобраћајници се повлачи у унутрашњост парцеле 3m (јужна страна
блока), односно 5m (северна страна блока).
Максимална дубина планиране изградње је 12 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:
 од западне међе 0, 6m;
 од источне међе 2,5 m
осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком
прилогу, а није у складу са општим правилима.
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Спратност:

Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)

Висина коте
приземља:
Паркирање
возила:

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

Правила
грађења

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање
два објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на
бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија
и не може бити мања од 0,6m.

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно
гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m

На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом
компатибилном стамбеном окружењу према суседној парцели који је
од границе са њом удаљен:

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

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

мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији
парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање
од 2,5m .
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише
1,6m. Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на
основној фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне
кровне равни.
Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
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кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Правила
парцелације

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за
нове објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
-најмања
грађевинска
парцела
за
изградњу
породичних,
слободностојећих објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
породичних, слободностојећих објеката је 10m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је
максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за
изградњу планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и
пословног објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на
парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј.
површине са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих
површина утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле
може се Локацијском дозволом утврдити изградња породичног
стамбеног или стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална
површина парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m².

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не
дефинише, и то зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид
ограде) и транспарентном оградом до висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између предње
грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради
олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати
ван регулационе линије парцеле.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. Доградња
постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње.
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БЛОК g1
Локација:

Намена:

Тип блока:

Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри

Спратност:

Југоисточни део унутарблоковског простора уз планирану сервисну
саобраћајницу. Блок g1 – унутрашња страна блока блока G – источна
страна обухвата плана уз улицу Арсенија Чарнојевића.
Блок g1 је једнострано оријентисан према северу.
Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих
објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим
парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према планираној унутарблоковској саобраћајници
се повлачи у унутрашњост парцеле 3m (северна страна блока).
Максимална дубина планиране изградње је 15 m.
Удаљеност објекта од од границе парцеле према суседу:
 од западне међе 0, 6m;
 од источне међе 2,5 m
осим локација за које је грађевинска линија дефинисана на графичком
прилогу, а није у складу са општим правилима.
Максимална до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)

Висина коте
приземља:
Паркирање
возила:

Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

Правила
грађења

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два

На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно
гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.
висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m
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објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној
фасади нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не
може бити мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом
компатибилном стамбеном окружењу према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији
парцеле износи половину висине вишег објекта, а не може бити мање од
2,5m .
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m.
Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној
фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне
равни.
Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Правила
парцелације

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове
објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
-најмања
грађевинска
парцела
за
изградњу
породичних,
слободностојећих објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
породичних, слободностојећих објеката је 10m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је
максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу
планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног
објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на
парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине
са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина
утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се
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Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или
стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина
парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m².
Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише,
и то зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и
транспарентном оградом до висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између предње
грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради
олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту
власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у
архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати
ван регулационе линије парцеле.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. Доградња
постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње.

БЛОК h1
Локација:
Намена:

Тип блока:

Тип објеката у
блоку:

Ободни блок породичног становања у улици Петра Прерадовића, са
углом улице Васе Пелагића. Блок h1 – чини блок H на источној страни
обухвата плана.
Доминантна намена је породично становање.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Индивидуални стамбени блок- блокови породичних слободностојећих
објеката на припадајућим парцелама.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Индивидуални стамбени блокови)
Породични слободностојећи објекти мале спратности на припадајућим
парцелама.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
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Урбанистички
параметри

Спратност:

Висина коте
приземља:
Паркирање
возила:

Максимални ндекс изграђености на нивоу парцеле је до 1,5.
Грађевинска линија према улици се поклапа са регулационом линијом,
тј. Планирани објекти се постављају на регулациону линију.
Максимална дубина планиране изградње је 15m. Дозвољена је изградња
анекса главног објекта дубине 10 m.
Удаљеност објекта од од границе п арцеле према суседу:
 од северне међе 0, 6m( изузетно 0m уз сагласност суседа);
 од јужне међе 2,5 m .
Максимална дозвољена до П+1+Пк. , минимална П
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална висина анекса П.
Максимално 1,2 m, а минимално 0,20m од коте тротоара.
На сопственим парцелама за све објекте. Неопходан паркинг односно
гаражни простор за сваку стамбену и пословну јединицу.
Приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено са
изградњом објекта.

Висина кровног
венца:

спратност објекта
П+0
П+Пк
П+1
П+1+Пк

висина кровног венца
max. висина = 4m
max. висина = 6m
max. висина = 7m
max. висина = 9m

Правила
грађења

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два
објекта је 3m .
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне границе парцеле је
2,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на бочној фасади
нема прозорске отворе виталних стамбених просторија и не може бити
мања од 0,6m.
На зиду породичног објекта, или објекта са пословном наменом
компатибилном стамбеном окружењу према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

мање од 0,6m – нису дозвољени никакви отвори
према суседној парцели.
.
Назидак таванске етаже - на новим породичним објектима
максимално дозвољена висина назитка је 0,6m.
Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6m.
Висина назитка рачуна се од коте пода последње етаже на основној
фасадној равни без испада до тачке прелома косине основне кровне
равни.
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Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.

Правила
парцелације

На основу члана 9 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове
објекте за зоне ретких насеља и породичне градње:
-најмања
грађевинска
парцела
за
изградњу
породичних,
слободностојећих објеката је 300m²
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
породичних, слободностојећих објеката је 10m
У зони породичног становања средњих густина, утврђена је
максимална величина грађевинске парцеле и то 1500m² за изградњу
планираног породичног стамбеног, стамбено-пословног и пословног
објекта и пратећих садржаја.
На постојећим (затеченим) парцелама у обухвату Плана као и на
парцелама добијеним након спроведене регулације улица, тј. површине
са јавном наменом, а чије су површине мање од најмањих површина
утврђених у условима за образованје грађевинске парцеле може се
Локацијском дозволом утврдити изградња породичног стамбеног или
стамбено-пословног објекта, с тим да је минимална површина
парцеле на којој се може дозволити изградња 150 m².

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати уколико се Планом детаљне
регулације, односно Урбанистичким пројектом другачије не дефинише,
и то зиданом оградом до висине од 0,50m (темељни зид ограде) и
транспарентном оградом до висине 1,40m;
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Није обавезно ограђивање дела суседних парцела , између предње
грађевинске и регулационе линије, уз сагласност суседа, ради
олакшаног колског прилаза унутрашњости парцеле.
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на земљишту
власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање) ограда у
архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској парцели.
Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се отварати
ван регулационе линије парцеле.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. Доградња
постојећих објеката је могућа само у оквиру зоне планиране изградње
анекса главног објекта према графичком прилогу.
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Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој
катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се
изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката.
Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10%
површине припадајуће парцеле.
Помоћни објекти су:
 гараже до 20m²;
 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²;
 простор у функцији главног објекта- остава, летња
кухиња, санитарни чвор до 10m².
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти.
Кровне равни формирати тако да слив воде буде ка припадајућем
дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу анекса главног објекта дата је на
графичком прилогу.
Помоћни објекат (анекс) се може градити уз постојећи главни објекат на
парцели. У том случају бочне грађевинске линије главног објекта су
обавезујући оквир за постављање помоћног објекта. Ако се помоћни
објекат гради као слободностојећи, независан од главног објекта,
њихова међусобна минимална удаљеност је 2,5m.

1.3. КОМПАКТНИ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОКОВИ
Блок а2
Локација:

Северозападни део простора у обухвату плана уз улицу Ратарска и на
углу улица Ратарске и Васе Пелагића.

Намена:

Намена објеката према ободним улицама
је стамбено-пословна.
Становање је претежно вишепородично. У целој ширини главне фасаде
уз регулацију улице, у приземној етажи објекта обавезни су пословни
садржаји; на делу приземља ка дворишту је дозвољена, али не и
обавезујућа стамбена намена простора.
У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Компактни стамбени блокови са пословањем, скупови појединачно
изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове
међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним простором,
улица Ратарска. Налази се у широј зони градског центра. Објекти су
постављени на регулационој линији . По правилу двојно су узидани са
изузецима на почетку и на крају низа. ( део текста :ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ/ Индивидуални
стамбени блокови)

Тип блока:
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Садржај

-Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк) у непрекинутом низу по
ободу блокаса акцентом у виду повећане спратности П+3+Пк на делу
објекта на укрштању улица Ратарска и Васе Пелагића.
-Унутарблоковски низ од П+Пк до П+1+Пк у непрекинутом низу
(граф. прилог бр.02b- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора и
намена објеката)
Непрекинути низ ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ/ 2.1. Урбаистички показатељи/ Непрекинуту
низ)

Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри

Непрекинути низ објеката вишепородичног становања
Максимални индекс изграђености парцеле је 2,5.
Улица Ратарска- предње регулационе линије су уједно и грађевинске, тј.
обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока осим на
појединим локацијама у простору где је грађевинска линја дефинисана у
графичком прилогу (акценат на углу).
У унутрашнјости блока грађевинске линије непрекинутог низа су
постављене на удаљености од 5m од регулационе линије.
Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до ње
је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина планиране
изградње је 15 m.

Спратност:

Висина коте
приземља:

Висина кровног
венца:

Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк у улици Ратарска са
акцентом на углу доминантних саобраћајница до П+3+Пк; Максимално
П+1+Пк унутар блока, минимално П+Пк.
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/
организација простора и намена објеката, а минимална спратност је
за једну етажу мања од задате максималне.
Максимално 0,2 m од коте тротоара у стамбено пословним објектима на
регулацији ободних саобраћајница;
Максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним објектима
оријентисаним према унутрашњости блока;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења за
зграде/ Кота приземља)
Висина кровног венца
планираног објекта мора бити
усклађена са висином кровног венца постојећег објекта на суседној
парцели и дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани
заштитни тротоар око објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
П+3
max. висина = 13m
П+3 +Пк
max. висина = 14m
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( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)
Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте на
угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар граница
плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за одређивање
накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг односно гаражни
простор и приступне саобраћајнице морају се обезбедити истовремено
са изградњом објекта.

Посебна
правила:

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом
на постојећим парцелама обавезна је израда
Пројекта
парцелације и препарцелеције за формирање парцела према
планираној намени површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се
узима при обрачуну свих урбанистичких параметара као и
при обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се
потребан број паркинг места умањује за једно паркинг место
на сваких, започетих 30m² површине ново формиране парцеле
која је овим Планом предвиђена за јавну употребу. Умањење
се врши на начин да се од укупног броја потребних паркинг
места одузима број паркинг места по основу умањења.
Наведени норматив проистиче из чињенице да је за једно
паркинг место, укључујући саобраћајнице и заштитно
зеленило, у новоформираном блоку неопходно обезбедити
површину од 30m².
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели
обавезно је обезбеђење по једног паркинг места на један стан или
пословни простор, одн. у случају формирања већих пословних
простора минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето
површина пословних просторија . Могућа је изградња засебног
објекта са гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен
заузетости целе парцеле. Максимална дозвољена светла висина
гараже која се налази у етажи приземља је 240cm, са минималним
потребним одстојањем завршне облоге пода и плафона од
конструктивних елемената пода и плафона, односно међуспратних
конструкција.

Правила
грађења

Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у
систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна објекта
је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе спојнице
као и термичка ,тј. звучна изолација.
На месту контакта новог и постојећег објекта грађевинска линија треба
да буде континуалана у ширини везног елемента на бочној фасади
новоизграђениог, постојећег објекта и неопходних растојања (од
границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта.
У циљу проветравања и осунчања блока и бољих еколошких услова
максимална дубина објеката у непрекинутом низу је 15m.
У случају изградње објеката већих висина, планирати мању висину
дворишних трактова (анекс главног објекта) у односу на висину уличног
дела објекта. Дозвољена је изградња дворишних објеката спратности
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П+По на једној бочној граници парцеле уз минималну удаљеност од
друге бочне границе од 5,5m , обавезно у правцу колског пролаза
(ајнфорта) објекта у непрекинутом низу. У случају када је дворишни
објекат удаљен од обе бочне границе са суседним парцелама мин. 5,5m
дозвољена максимална спратност је П+Пк, уз усаглашавање намене
објеката (стамбени или пословни) и услова минималне осунчаности
стамбених објекта.
За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колскопешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,
минималне
ширине 3m, минималне висине 3m, уколико
противпожарним условима није другачије одређено. Максимално
растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је 18m,
тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m максимална
удаљеност од суседног пролаза је 24m. На објекту, или делу објекта,
мање ширине од 12m дозвољена је изградња само једног колско
пешачког пролаза ширине 3m.
Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се без
могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску
разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија
или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање
светларника.
Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице
без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата не могу
прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од 1,20 и то
на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m, (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:
1.на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према
предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи 50%
уличне фасаде изнад приземља; код саобраћајница које имају ширину
појаса регулације мању од 12m нису дозвољени испади преко
регулационе линије;
2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле –
укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља;
3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од задње границе парцеле – укупна
површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.
Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју
угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана пројекција
линије испада може бити највише под углом од 45 степени од најближег
отвора на суседном објекту.
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Правила
парцелације

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила парцелације за нове
објекте за зоне ретких насеља и породичне градње и 4. Правила
парцелације за објекте за мешовите зоне и насеља средњих густина:
-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у
непрекинутом низу је 600m², а породичних 200m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног
објекта 6m.

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати и то:
-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на
регулационој линији постављање непрозирне ограде до висине 1,80m;
-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се
отварати ван регулационе линије парцеле.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене намене
или помоћног објекта.

Блок b2
Локација:
Намена:

Северна зона унутарблоковског простора, уз регулациони појас
сабирне саобраћајнице у блоку.
Блок b2 или источна зона блока B (површина око 0,65ha)
Намена објеката према унутарблоковској саобраћајници је стамбенопословна или стамбена. Становање је претежно вишепородично. У
целој ширини главне фасаде уз регулацију улице, у приземној етажи
објекта дозвољени су али не и обавезујући пословни садржаји.
У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни,
комунални објекти, као и други објекти или делови објеката по
врсти и намени), могу се градити унутар ове зоне са претежном
стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне
намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања,
животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа
изграђености.
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Тип блока:

Садржај

Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри

Спратност:

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Компактни стамбени блокови са пословањем, скупови појединачно
изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове
међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним простором,
улица Ратарска. Налази се у широј зони градског центра. Објекти су
постављени паралелно са регулационом линијом. По правилу двојно
су узидани са изузецима на почетку и на крају низа. ( део текста
:ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ
-Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк) у непрекинутом низу;
-На укрштању две унутарблоковске саобраћајнице објекат типа
прекинутог низа
(граф. прилог бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора
са наменом објеката)
Непрекинути низ ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ/ 2.1. Урбаистички показатељи/
Непрекинуту низ)
Непрекинути и прекинути низ објеката вишепородичног становања
Максимални индекс изграђености парцеле је 2,5.
Грађевинска линија је увучена у унутрашњост парцеле 5m од
регулационе линије на источној страни , а 3m од јужне границе
парцеле .
Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до
ње је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина
планиране изградње је 12 m.
Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк.
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог-03 ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ организација простора са наменом објеката, а
минимална спратност је за једну етажу мања од задате
максималне.
Минимално 0,2m, а максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним
објектима оријентисаним према унутрашњости блока;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Кота приземља)
Висина кровног венца планираног објекта мора бити
усклађена са висином кровног венца постојећег објекта на суседној
парцели и дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани
заштитни тротоар око објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)
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Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар
граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна
правила:

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на
постојећим парцелама обавезна је израда Пројекта парцелације
и препарцелеције за формирање парцела према планираној
намени површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима
при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при
обрачуну потребног броја паркинг места, с тим да се потребан
број паркинг места умањује за једно паркинг место на сваких,
започетих 30m² површине ново формиране парцеле која је овим
Планом предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на
начин да се од укупног броја потребних паркинг места одузима
број паркинг места по основу умањења. Наведени норматив
проистиче из чињенице да је за једно паркинг место, укључујући
саобраћајнице и заштитно зеленило, у новоформираном блоку
неопходно обезбедити површину од 30m².
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно
је обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни
простор, одн. у случају формирања већих пословних простора
минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина
пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са
гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе
парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази
у етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и
плафона, односно међуспратних конструкција.
Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у
систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна
објекта је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе
спојнице као и термичка ,тј. звучна изолација.
На месту контакта новог и постојећег објекта грађевинска линија
треба да буде континуалана у ширини везног елемента на бочној
фасади новоизграђениог, постојећег објекта и неопходних растојања
(од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део
објекта.

Правила
грађења

За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колскопешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,
минималне
ширине 3m, минималне висине 3m, уколико
противпожарним условима није другачије одређено. Максимално
растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је
18m, тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m
максимална удаљеност од суседног пролаза је 24m. На објекту, или
делу објекта, мање ширине од 12m дозвољена је изградња само
једног колско пешачког пролаза ширине 3m.
Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се
без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску
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разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија
или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање
светларника.
Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде
ускладити са непосредним
окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог
спрата не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију
више од 1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од
3m, (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
1.на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према
предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи 50%
уличне фасаде изнад приземља; код саобраћајница које имају ширину
појаса регулације мању од 12m нису дозвољени испади преко
регулационе линије;
2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле –
укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља;
3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од задње границе парцеле – укупна
површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.
Испади на деловима објеката оријентисани према улици не
смеју угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана
пројекција линије испада може бити највише под углом од 45
степени од најближег отвора на суседном објекту.

Правила
парцелације

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015),
III ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне
градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и
насеља средњих густина:

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката
у непрекинутом низу је 600m², а породичних 200m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног
објекта 6m.
Грађевинске парцеле морају се ограђивати и то:
-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на
регулационој линији постављање непрозирне ограде до висине
1,80m;
-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
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висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не
морају ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или
непрозирном оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање
(пројектовање) ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде
на грађевинској парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и
ограде не могу се отварати ван регулационе линије парцеле.
Ограђивање није дозвољено на регулационој линији уколико је
грађевинска линија повучена у унутрашњост парцеле. Ограде и
улазне капије се у том случају постављају на грађевинској линији.
Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене
намене или помоћног објекта.

1.4. ОТВОРЕНИ БЛОКОВИ ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА
Блок c2
Локација:
Намена:

Тип блока:

Садржај

Тип објеката у
блоку:

Ободни стамбени блок у улици Васе Пелагића. Блок c2 – источна
страна блока C, северна страна обухвата плана. Блок c2 и блок d2 чине
северну зону продора у унутарблоковски простор.
Намена објеката према улици Васе Пелагића је стамбенна или
стамбено-пословна. Становање је претежно породично, а дозвољено је
и вишепородично.
У приземној етажи објекта нису обавезни
пословни садржаји ;
У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Отворени стамбени или стамбено-пословни блокови, скупови
појединачно изграђених зграда на одговарајућим парцелама које
поштују услове међусобне повезаности и регулације. Оивичени су
јавним простором, улица Ратарска. Налази се у широј зони градског
центра.. ( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ЗА БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови)
-Вишеспратни слободностојећи објекат (П+2)
-помоћни објекат (П)
(граф. прилог бр.063- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора
са наменом објеката)
Слободностојећи објекат или двојни објекат у случају фазне изградње.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
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Урбанистички
параметри

Спратност:

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Максимални индекс изграђености парцеле је 2,0.
Улица Васе Пелагића- предња грађевинска линија је од регулационе
линије увучена у унутрашњост парцеле 4m.
Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле
породичног становања, блок c1, постављена на 3m.
Габарит објекта, слободностојећег или двојног 16x12m
Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до
ње је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина
планиране изградње је 16 m.
Максимална спратност главног објекта до П+2. , минимална П+1;
Помоћни објекат максимално П.
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са
наменом објеката, а
минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне.
Максимално 0,2 m од коте тротоара;
Максимално 1,2 m од коте тротоара;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења
за зграде/ Кота приземља)
Максимална висина кровног венца планираног објекта дефинисана
је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око
објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар
граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна
правила:
Правила
грађења

Непопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у складу
са планским решењем хоризонталне регулације и парцелације.
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи
најмање половину висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m.
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним
бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање, а не
може бити мања од 5,5m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 5,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на
бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених
просторија и не може бити мања од 3m.
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На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

мање од 3m или ако је објекат на граници
парцеле – нису дозвољени никакви отвори према суседној
парцели.
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних
објеката максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно
растојање два објекта је 3m .
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према
задњој линији парцеле, до замене објекта новим. Све нове
интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са овим
правилима.
Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата
не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од
1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m,
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
1.на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према
предњем дворишту, на другој главној фасади према унутарблоковској
саобраћајници и и према задњем дворишту- укупна површина испада
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
2.на делу објекта према бочном дворишту нису дозвољени испади ;

Правила
парцелације

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне
градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и
насеља средњих густина:
-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у
отвореном блоку је 500m², а породичних 150m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m, а породичног
објекта 6m.

Посебна
правила,

Грађевинске парцеле морају се ограђивати само према суседном
блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним
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ограђивање
парцеле

јавним површинама није дозвољено.
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене намене.
Дозвољена је изградња једног помоћног објекта .
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој
катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се
изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката.
Заузетост парцеле помоћним објектима дефинисана је у графичком
прилогу.
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти.
Нису дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели.
Кровне равни формирати тако да слив воде буде једноводни ка
припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на
графичком прилогу.
На задњој фасади су дозвољени отвори са високим парапетом.

Блок d2
Локација:

Намена:

Тип блока:

Ободни стамбени блок
у
улици
Васе Пелагића и према
унутарблоковској сабирној саобраћајници.
Блок d2 – западна страна блока D, северна страна обухвата плана. Блок
c2 и блок d2 чине северну зону продора у унутарблоковски простор.
Намена објеката према улици Васе Пелагића је стамбенна или
стамбено-пословна. Становање је претежно породично, а дозвољено је
и вишепородично. У приземној етажи објекта су дозвољени пословни
садржаји али нису обавезни;
У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Отворени стамбени или стамбено-пословни блокови, скупови
појединачно изграђених зграда на одговарајућим парцелама које
поштују услове међусобне повезаности и регулације. Планирани
објекти су на припадајућим парцелама за редовну употребу објекта.
Парцеле за изградњу су оивичене јавним простором. Ограђивање
парцела према јавном простору није дозвољено па околна површина
парцеле са суседним јавним површинама чине, у функционалном
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Садржај

Тип објеката у
блоку:

Урбанистички
параметри

Спратност:

Висина коте
приземља:

Висина кровног
венца:

Паркирање
возила:

смислу, заједнички отворен простор блока.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови)
Три ишеспратна слободностојећа објекта (П+2)
(граф. прилог бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са
наменом објеката)
Слободностојећи објекти на припадајућим парцелама за редовну
употребу објекта.
Слободностојећи објекти су они чије бочне грађевинске линије и
грађевинске линије према задњој линији парцеле не додирују
одговарајуће линије граћевинске парцеле.
Максимални индекс изграђености парцеле је 2,0.
Улица Васе Пелагића- предња грађевинска линија је од регулационе
линије увучена у унутрашњост парцеле 4m.
Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле
породичног становања, блок d1, постављена на min. 3m.
Габарити слободностојећих објеката су дефинисани у графичком
прилогу 16x12m
Међусобна удаљеност објеката је 10m
Максимална спратност објеката до П+2. , минимална П+1;
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са
наменом објеката, а
минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне.
Максимално 0,2 m од коте тротоара ако је у приземној етажи пословна
намена;
Максимално 1,2 m од коте тротоара, ако је становање у приземљу
објекта;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења
за зграде/ Кота приземља)
Максимална висина кровног венца планираног објекта дефинисана
је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око
објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)
На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар
граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.
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Посебна
правила:

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на
постојећим парцелама обавезна је израда Пројекта парцелације и
препарцелеције за формирање парцела према планираној намени
површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима
при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну
потребног броја паркинг места, с тим да се потребан број паркинг
места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине ново формиране парцеле која је овим Планом
предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од
укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг
места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из
чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице
и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно
обезбедити површину од 30m².
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је
обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни
простор, одн. у случају формирања већих пословних простора
минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина
пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са
гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе
парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у
етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и
плафона, односно међуспратних конструкција.

Правила
грађења

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи
најмање половину висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m.
Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним
бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање, а не
може бити мања од 5,5m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 5,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на
бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених
просторија и не може бити мања од 3m.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

мање од 3m или ако је објекат на граници
парцеле – нису дозвољени никакви отвори према суседној
парцели.
Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних
објеката максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно
растојање два објекта је 3m .
Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију према
задњој линији парцеле, до замене објекта новим. Све нове
интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са овим
правилима.
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Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата
не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од
1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m,
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
1.на предњој
(уличној) фасади објекта или на делу објекта
оријентисаном на регулациони појас ободних саобраћајница, - укупна
површина испада не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
2.на делу објекта према блоку d1, тј. према суседним парцелама
породичног становања и према суседним објектима у припадајућем
блоку нису дозвољени испади.

Правила
парцелације

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне
градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и
насеља средњих густина:
-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у
отвореном блоку је 500m², а породичних 150m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m, а породичног
објекта 6m.

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати само према суседном
блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним
јавним површинама није дозвољено.
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња других објекта на парцели осим објеката
датих у графичким прилозима планског решења.
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Блок е2
Локација:

Намена:

Тип блока:

Садржај

Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри

Централна зона унутарблоковског простора уз сабирну блоковску
саобраћајницу.
Блок е2 је западни део просторне целине Е. /граф прилог бр.05Подела на зоне и целине/
Намена објекта је стамбено-пословна или стамбена.
Становање је вишепородично. У приземној етажи објекта су
дозвољени пословни садржаји али нису обавезни;
У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекат и нови делови постојећег објекта нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
, као и друге намене), могу се градити унутар ове зоне са претежном
стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне
намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања,
животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа
изграђености.
Отворени стамбени или стамбено-пословни блок
појединачно
изграђених зграда на одговарајућим парцелама. Планирани објекат је
на припадајућој парцели за редовну употребу објекта. Парцеле за
изградњу су оивичене јавним простором. Ограђивање парцела према
јавном простору није дозвољено па околна површина парцеле са
суседним јавним површинама чине, у функционалном смислу,
заједнички отворен простор блока.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови)
Вишеспратни слободностојећи објекат (П+2+Пк)
(граф. прилог бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са
наменом објеката)
Слободностојећи објекат на припадајућој парцели за редовну употребу
објекта.
Максимални индекс изграђености парцеле је 2,0.
Грађевинске линије су према околним јавним површинама од
регулационе линије увучена у унутрашњост парцеле 5m.
Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле
породичног становања, блок е1, постављена тако да је међусобна
удаљеност планираних објеката 10m.
Габарит слободностојећег објекта је дефинисан у графичком прилогу,
приближно 12x40m.

Спратност:

Максимална спратност објеката до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк;
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са
наменом објеката, а
минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне.

Висина коте
приземља:

Максимално 0,2 m од коте тротоара ако је у приземној етажи пословна
намена;
Максимално 1,2 m од коте тротоара, ако је становање у приземљу
објекта;
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Висина кровног
венца:

( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења
за зграде/ Кота приземља)
Максимална висина кровног венца планираног објекта дефинисана
је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око
објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар
граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна
правила:

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на
постојећим парцелама обавезна је израда Пројекта парцелације и
препарцелеције за формирање парцела према планираној намени
површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима
при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну
потребног броја паркинг места, с тим да се потребан број паркинг
места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине ново формиране парцеле која је овим Планом
предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од
укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг
места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из
чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице
и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно
обезбедити површину од 30m².
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је
обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни
простор, одн. у случају формирања већих пословних простора
минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина
пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са
гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе
парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у
етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и
плафона, односно међуспратних конструкција.

Правила
грађења

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката износи најмање
10m, у свему према графичком прилогу.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од
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границе са њом удаљен 5,5m и више
стамбених виталних просторија.

- дозвољени су отвори

Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата
не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од
1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m,
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
1.на предњој
(уличној) фасади објекта или на делу објекта
оријентисаном на регулациони појас ободних саобраћајница, - укупна
површина испада не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;
2.на делу објекта према блоку е1, тј. према суседним парцелама
породичног становања и према суседним објектима у припадајућем
блоку нису дозвољени испади.

Правила
парцелације

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне
градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и
насеља средњих густина:
-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у
отвореном блоку је 500m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m.

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати само према суседном
блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним
јавним површинама није дозвољено.
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња других објекта на парцели.
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Блок f2
Локација:

Намена:

Тип блока:

Садржај

Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри

Спратност:

Централна зона унутарблоковског простора уз сабирну блоковску
саобраћајницу.
Блок f2 је западни део просторне целине F. /граф прилог бр.05- Подела
на зоне и целине/
Намена објекта је стамбено-пословна или стамбена.
Становање је вишепородично. У приземној етажи објекта су
дозвољени пословни садржаји али нису обавезни;
У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекат и нови делови постојећег објекта нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
, као и друге намене), могу се градити унутар ове зоне са претежном
стамбеном наменом, ако нису у супротности са карактером претежне
намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања,
животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа
изграђености.
Отворени стамбени или стамбено-пословни блок
појединачно
изграђених зграда на одговарајућим парцелама. Планирани објекат је
на припадајућој парцели за редовну употребу објекта. Парцеле за
изградњу су оивичене јавним простором. Ограђивање парцела према
јавном простору није дозвољено па околна површина парцеле са
суседним јавним површинама чине, у функционалном смислу,
заједнички отворен простор блока.
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
БЛОКОВЕ/ Отворени стамбени блокови)
Вишеспратни слободностојећи објекат (П+2+Пк)
(граф. прилог бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са
наменом објеката)
Слободностојећи објекат на припадајућој парцели за редовну употребу
објекта.
Максимални индекс изграђености парцеле је 2,0.
Грађевинске линије су према околним јавним површинама од
регулационе линије увучена у унутрашњост парцеле на северној
страни 5m, на јужној страни 3m и на западној страни 1m.
Грађевинска линија објекта је од суседне бочне границе парцеле
породичног становања, блок f1, постављена тако да је међусобна
удаљеност планираних објеката 12m.
Габарит слободностојећег објекта је дефинисан у графичком прилогу,
приближно 10x40m.
Максимална спратност објеката до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк;
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ 03-организација простора са
наменом објеката, а
минимална спратност је за једну етажу мања од задате максималне.
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Висина коте
приземља:

Висина кровног
венца:

Максимално 0,2 m од коте тротоара ако је у приземној етажи пословна
намена;
Максимално 1,2 m од коте тротоара, ако је становање у приземљу
објекта;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења
за зграде/ Кота приземља)
Максимална висина кровног венца планираног објекта дефинисана
је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни тротоар око
објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар
граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна
правила:

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на
постојећим парцелама обавезна је израда Пројекта парцелације и
препарцелеције за формирање парцела према планираној намени
површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима
при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну
потребног броја паркинг места, с тим да се потребан број паркинг
места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине ново формиране парцеле која је овим Планом
предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од
укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг
места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из
чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице
и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно
обезбедити површину од 30m².
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је
обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни
простор, одн. у случају формирања већих пословних простора
минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина
пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са
гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе
парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у
етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и
плафона, односно међуспратних конструкција.
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Правила
грађења

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката износи најмање
10m, у свему према графичком прилогу.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен 5,5m и више
- дозвољени су отвори
стамбених виталних просторија.

Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата
не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од
1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m,
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то на свим фасадама укупна површина испада не може
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља.

Правила
парцелације

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне
градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и
насеља средњих густина:
-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у
отвореном блоку је 500m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у отвореном блоку је 10m.

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати само према суседном
блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним
јавним површинама није дозвољено.
Суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња других објекта на парцели.
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1.5. МЕШОВИТИ БЛОКОВИ ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА
Блок g2
Локација:
Намена:

Тип блока:

Садржај

Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри

Јужна зона ободног простора блока, уз регулациони појас сабирне
саобраћајнице у блоку и улице Арсенија Чарнојевића.
Блок g2 или источна зона блока G (површина око 1,36ha)
Намена објеката према унутарблоковској саобраћајници је стамбенопословна или стамбена. Становање је претежно вишепородично. У
целој ширини главне фасаде уз регулацију улице, у приземној етажи
објекта обавезујући су пословни садржаји.
У обухваћеном блоку нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Мешовити стамбени блок са пословањем, скупови појединачно
изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове
међусобне повезаности и регулације. Оивичен је јавним простором,
улица Арсенија Чарнојевића и регулациони појас планиране
унутарблоковске сабирне саобраћајнице.
Налази се у широј зони градског центра. Објекти су постављени
паралелно са
регулационим линијама. ( део текста :ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ
Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк):
-у непрекинутом низу паралелно са регулационом линијом улице
А.Чарнојевића;
-слободностојећи (2 објекта), унутар блока уз регулациони појас
унутарблоковске сабирне саобраћајнице.
(граф. прилог бр.03- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора са
наменом објеката)
Непрекинути и прекинути низ објеката вишепородичног становања и
слободностојећи објекти.
Максимални индекс изграђености парцеле је 2,5.
Грађевинска линија низа објекта у улици Арсенија Чарнојевића је
увучена у унутрашњост парцеле 4m од регулационе линије на јужној
страни , а 2,5m од западне границе парцеле на улазу у блок.
Слободностојећи објекти су постављени уз регулациони појас
унутарблоковске саобраћајнице (према графичком прилогу бр.3организација простора са наменом објеката)
Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до
ње је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина
планиране изградње непрекинутог низа је 15 m.
Габарити слободностојећих објеката су 10x48m објекта на регулацији
и 14x26m унутар блока.
Дозвољена је изградња дворишног анекса П+Пк уколико су
задовољени сви урбанистички параметри.
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Спратност:

Висина коте
приземља:
Висина кровног
венца:

Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк.
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог-03 ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ организација простора са наменом објеката, а минимална
спратност је за једну етажу мања од задате максималне.
Минимално 0,2m, а максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним
објектима оријентисаним према унутрашњости блока;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења
за зграде/ Кота приземља)
Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са
висином кровног венца постојећег објекта на суседној парцели и
дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни
тротоар око објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)

Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар
граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна
правила:

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на
постојећим парцелама обавезна је израда Пројекта парцелације и
препарцелеције за формирање парцела према планираној намени
површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима
при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну
потребног броја паркинг места, с тим да се потребан број паркинг
места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине ново формиране парцеле која је овим Планом
предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од
укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг
места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из
чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице
и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно
обезбедити површину од 30m².
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је
обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни
простор, одн. у случају формирања већих пословних простора
минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина
пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са
гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе
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парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у
етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и
плафона, односно међуспратних конструкција.
Правила
грађења

Непрекинути низ
Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у
систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна
објекта је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе
спојнице као и термичка ,тј. звучна изолација.
На месту контакта новог и постојећег објекта грађевинска линија
треба да буде континуалана у ширини везног елемента на бочној
фасади новоизграђениог, постојећег објекта и неопходних растојања
(од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта.
За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колскопешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,
минималне
ширине 3m, минималне висине 3m, уколико
противпожарним условима није другачије одређено. Максимално
растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је
18m, тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m
максимална удаљеност од суседног пролаза је 24m. На објекту, или
делу објекта, мање ширине од 12m дозвољена је изградња само
једног колско пешачког пролаза ширине 3m.
Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се
без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску
разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија
или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање
светларника.
Слободностојећи објекти
Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница
износи
најмање половину висине вишег објекта, а не може бити мања од 10m.
Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних
просторија минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе
парцеле је 5,5m, а мања удаљеност је могућа само ако објекат на
бочној или задњој фасади нема прозорске отворе виталних стамбених
просторија и не може бити мања од 3m.
На зиду вишепородичног објекта према суседној парцели који је од
границе са њом удаљен:

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

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

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

Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
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Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата
не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од
1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m,
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
1.на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према
предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи 50%
уличне фасаде изнад приземља;
2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле –
укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља;
3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од задње границе парцеле – укупна
површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.
Испади на деловима објеката оријентисани према улици не
смеју угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана
пројекција линије испада може бити највише под углом од 45 степени
од најближег отвора на суседном објекту.
Правила
парцелације

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне
градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и
насеља средњих густина:
-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у
непрекинутом низу је 600m², а породичних 200m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног
објекта 6m.
Непрекинути низ
Грађевинске парцеле морају се ограђивати и то:
-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на
регулационој линији постављање непрозирне ограде до висине 1,80m;
-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се
отварати ван регулационе линије парцеле.
Ограђивање није дозвољено на регулационој линији уколико је
грађевинска линија повучена у унутрашњост парцеле. Ограде и улазне
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Изградња
другог објекта
на парцели

капије се у том случају постављају на грађевинској линији.
Слободностојећи објекти
Грађевинске парцеле морају се ограђивати само према суседном
блоку породичног становања. Ограђивање парцеле према околним
јавним површинама није дозвољено.
Дозвољена је изградња другог објекта на парцели стамбене намене
или помоћног објекта уколико су испуњени сви наведени
урбанистички параметри.
Помоћни објекат је једноставна зграда која се гради на истој
катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се
изводи на начин да не омета редовно коришћење суседних објеката.
Заузетост парцеле помоћним објектима не може бити већа од 10%
површине припадајуће парцеле.
Помоћни објекти су:
 гараже до 20m²;
 надстрешнице, тремови и вртна сенила до 15m²;
 простор у функцији главног објекта- остава, летња
кухиња, санитарни чвор до 10m².
Помоћни објекти могу се градити искључиво као приземни објекти.
Нису дозвољени никакви отвори према бочној, суседној парцели.
Кровне равни формирати тако да слив воде буде једноводни ка
припадајућем дворишту.
Грађевинске линије и зона за изградњу помоћних објеката дата је на
графичком прилогу.
Помоћни објекат се не може градити уз постојећи главни објекат на
парцели.
Радионице и пословни простори се не сматрају помоћним објектима.

Блок i2
Локација:

Југозападни део простора у обухвату плана уз улицу Ратарска и
Арсенија Чарнојевића

Намена:

Намена објеката према ободним улицама је стамбено-пословна.
Становање је претежно вишепородично. У целој ширини главне
фасаде уз регулацију улице, у приземној етажи објекта обавезни су
пословни садржаји; на делу приземља ка дворишту је дозвољена, али
не и обавезујућа стамбена намена простора.
У обухваћеним блоковима нема јавне намене објеката и земљишта.
Нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене
(пословни, комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални
објекти, као и други објекти или делови објеката по врсти и намени),
могу се градити унутар ове зоне са претежном стамбеном наменом,
ако нису у супротности са карактером претежне намене и чијом
изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као
ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености.
Компактни стамбени блокови са пословањем, скупови појединачно
изграђених зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове
међусобне повезаности и регулације. Оивичени су јавним простором,
улица Ратарска. Налази се у широј зони градског центра. Објекти су

Тип блока:
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Садржај

Тип објеката у
блоку:
Урбанистички
параметри

Спратност:

Висина коте
приземља:

Висина кровног
венца:

постављени на регулационој линији . По правилу двојно су узидани са
изузецима на почетку и на крају низа. ( део текста :ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА/ 1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БЛОКОВЕ/ Индивидуални
стамбени блокови)
-Вишеспратни објекти (од П+1+Пк до П+2+Пк) у непрекинутом низу
по ободу блокаса акцентом у виду повећане спратности П+3+Пк на
делу објекта на укрштању улица Ратарска и Васе Пелагића.
-Унутарблоковски низ од П+Пк до П+1+Пк у непрекинутом низу
(граф. прилог бр.02b- ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ/ организација простора и
намена објеката)
( део текста :ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА
ОБЈЕКТЕ/ 2.1. Урбаистички показатељи/ Непрекинуту низ)
Непрекинути низ објеката вишепородичног становања
Максимални индекс изграђености парцеле је 2,5.
Улица Ратарска- предње регулационе линије су уједно и грађевинске,
тј. обавезујуће су и поклапају се са регулационим линијама блока осим
на појединим локацијама у простору где је грађевинска линја
дефинисана у графичком прилогу .
У унутрашнјости блока грађевинске линије непрекинутог низа су
постављене на удаљености од 5m од регулационе линије.
Улица Арсенија Чарнојевића – грађевинска линија планираног низа
објеката је на удаљености од 4m од регулационе линије.
Задња грађевинска линија ограничава дубину планиране градње и до
ње је могућа градња, али није обавезна. Максимална дубина
планиране изградње је 15 m.
Максимална до П+2+Пк. , минимална П+1+Пк у улици Ратарска и
Арсенија Чарнојевића;
Максимално П+1+Пк
унутар блока,
минимално П+Пк.
Максимално једна поземна етажа (подрум или сутерен испод вишег
дела приземља код објеката са смакнутим етажама)
Максимална спратност дата је на граф. прилог- ПЛАНСКО
РЕШЕЊЕ/ организација простора и намена објеката, а минимална
спратност је за једну етажу мања од задате максималне.
Максимално 0,2 m од коте тротоара у стамбено пословним објектима
на регулацији ободних саобраћајница;
Максимално 1,2 m од коте тротоара у стамбеним објектима
оријентисаним према унутрашњости блока;
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила грађења
за зграде/ Кота приземља)
Висина кровног венца планираног објекта мора бити усклађена са
висином кровног венца постојећег објекта на суседној парцели и
дефинисана је бројем нових етажа у односу на планирани заштитни
тротоар око објекта:
спратност објекта
висина кровног венца
П+0
max. висина = 4m
П+Пк
max. висина = 6m
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П+1
max. висина = 7m
П+1+Пк
max. висина = 9m
П+2
max. висина = 10m
П+2+Пк
max. висина = 12m
( део текста :4,ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА/ 4.3. Правила
грађења за зграде/ Висина кровног венца)
Паркирање
возила:

На сопственим парцелама унутар блока за све објекте осим за објекте
на угловима доминантних саобраћајница- половину потребног броја
паркинг места могуће је реализовати на јавној површини унутар
граница плана, а према Одлуци о мерилима и критеријумима за
одређивање накнаде за грађевинско земљиште. Неопходан паркинг
односно гаражни простор и приступне саобраћајнице морају се
обезбедити истовремено са изградњом објекта.

Посебна
правила:

За нову градњу, односно реконструкцију са доградњом на
постојећим парцелама обавезна је израда Пројекта парцелације и
препарцелеције за формирање парцела према планираној намени
површина.
Површина ново-формиране грађевинске парцеле се узима
при обрачуну свих урбанистичких параметара као и при обрачуну
потребног броја паркинг места, с тим да се потребан број паркинг
места умањује за једно паркинг место на сваких, започетих 30m²
површине ново формиране парцеле која је овим Планом
предвиђена за јавну употребу. Умањење се врши на начин да се од
укупног броја потребних паркинг места одузима број паркинг
места по основу умањења. Наведени норматив проистиче из
чињенице да је за једно паркинг место, укључујући саобраћајнице
и заштитно зеленило, у новоформираном блоку неопходно
обезбедити површину од 30m².
У случају обавезе паркирања на сопственој парцели обавезно је
обезбеђење по једног паркинг места на један стан или пословни
простор, одн. у случају формирања већих пословних простора
минимум је 1 паркинг место на (целих) 70м2 збира нето површина
пословних просторија . Могућа је изградња засебног објекта са
гаражама, а габарит тог објекта се рачуна у степен заузетости целе
парцеле. Максимална дозвољена светла висина гараже која се налази у
етажи приземља је 240cm, са минималним потребним одстојањем
завршне облоге пода и плафона од конструктивних елемената пода и
плафона, односно међуспратних конструкција.

Правила
грађења

На грађевинској парцели бр.1997/2 планиран је колско пешачки
пролаз, са јавном функцијом на нејавном земљишту, од улице
Ратарска до планиране јавне површине унутар блока, ширине 3m,
уз северну границу парцеле. Неопходно је закључење уговора о
успостављању права службености пролаза на парцели бр.1997/2, у
складу са планским решењем у графичком прилогу, између
власника повласног добра и власника послужног добра пре
издавања грађевинске дозволе за изградњу нових објеката на
парцели или реконструкцију постојећих.
Објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле у
систему двојно узиданих објеката. Растојање између два суседна
објекта је 0m, а између два суседна објекта су обавезне дилатационе
спојнице као и термичка ,тј. звучна изолација.
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На месту контакта новог и постојећег објекта грађевинска линија
треба да буде континуалана у ширини везног елемента на бочној
фасади новоизграђениог, постојећег објекта и неопходних растојања
(од границе парцеле и од суседних објеката) за дворишни део објекта.
У циљу проветравања и осунчања блока и бољих еколошких услова
максимална дубина објеката у непрекинутом низу је 15m.
У случају изградње објеката већих висина, планирати мању висину
дворишних трактова (анекс главног објекта) у односу на висину
уличног дела објекта. Дозвољена је изградња дворишних објеката
спратности П+По на једној бочној граници парцеле уз минималну
удаљеност од друге бочне границе од 5,5m , обавезно у правцу
колског пролаза (ајнфорта) објекта у непрекинутом низу. У случају
када је дворишни објекат удаљен од обе бочне границе са суседним
парцелама мин. 5,5m дозвољена максимална спратност је П+Пк, уз
усаглашавање намене објеката (стамбени или пословни) и услова
минималне осунчаности стамбених објекта.
За паркирање на сопственој парцели, обавезно је обезбеђење колскопешачког пролаза-ајнфорта кроз објекат максималне дужине 15m,
минималне
ширине 3m, минималне висине 3m, уколико
противпожарним условима није другачије одређено. Максимално
растојање два једносмерна колско-пешачка пролаза, ширине 3m, је
18m, тј. код двосмерног колско-пешачког пролаза, ширине 6m
максимална удаљеност од суседног пролаза је 24m. На објекту, или
делу објекта, мање ширине од 12m дозвољена је изградња само
једног колско пешачког пролаза ширине 3m.
Бочни зидови објеката на граници са суседним парцелама изводе се
без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску
разлику. За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија
или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање
светларника.
На грађевинској парцели са бројем парцеле 1997/2 пре издавања
грађевинске дозволе неопходно је
Архитектонско
обликовање и
материјализаци
ја:

Обрада фасаде – форма и начин обраде фасаде дефинисани су типом
објекта. Начин обраде фасаде ускладити са непосредним окружењем.
Кров – Кровни покривач новопланираних објеката: опекарски
елементи, тегола и сл.
Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб
кровних равни је од 15° до максималних 35°.
Испади на објектима (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата
не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од
1,20 и то на нивоу првог спрата, а на делу објекта вишем од 3m,
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада), и то:
1.на предњој (уличној) фасади објекта или на делу објекта према
предњем дворишту - укупна површина испада не може прећи 50%
уличне фасаде изнад приземља; код саобраћајница које имају ширину
појаса регулације мању од 12m нису дозвољени испади преко
регулационе линије;
2.на делу објекта према бочном дворишту , ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од бочне суседне границе парцеле –
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укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља;
3.на делу објекта према задњем дворишту, ако је грађевинска линија
објекта најмање 5,5m удаљена од задње границе парцеле – укупна
површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.
Испади на деловима објеката оријентисани према улици не смеју
угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонталана пројекција
линије испада може бити највише под углом од 45 степени од
најближег отвора на суседном објекту.
Правила
парцелације

На основу члана 9 и 10 Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр.22/2015), III
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЗОНЕ – 3. Правила
парцелације за нове објекте за зоне ретких насеља и породичне
градње и 4. Правила парцелације за објекте за мешовите зоне и
насеља средњих густина:
-најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних објеката у
непрекинутом низу је 600m², а породичних 200m² ;
-најмања ширина уличног фронта грађевинске парцела за изградњу
вишепородичног објекта у непрекинутом низу је 12m, а породичног
објекта 6m.

Посебна
правила,
ограђивање
парцеле

Грађевинске парцеле морају се ограђивати и то:
-ако је грађевинска линија на регулационој, дозвољено је , на
регулационој линији постављање непрозирне ограде до висине 1,80m;
-суседне грађевинске парцеле ограђују се непрозирном оградом до
висине 1,80m. Само уз сагласност суседа, суседне парцеле се не морају
ограђивати, тј. могу се ограђивати транспарентном или непрозирном
оградом од min 0,50m до max 2,20m;
Ограде се постављају са свим конструктивним елементима на
земљишту власника парцеле. Обавезно је приказивање (пројектовање)
ограда у архитектонско-грађевинском пројекту зграде на грађевинској
парцели.Врата и капије на уличној фасади објекта и ограде не могу се
отварати ван регулационе линије парцеле.

Изградња
другог објекта
на парцели

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели стамбене намене
или помоћног објекта ако планиом није дефинисана могућност његове
изградње.
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1.6. ОТВОРЕНИ БЛОКОВИ ВИШЕСПРАТНИХ, ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
Блок ј1
кација

Централна зона у обухвату плана, средишни део зоне уз планирану
сабирну саобраћајницу.

димензије
комплекса

Основа комплекса (максималне димензије) 30 x 40 m
Укупна површина комплекса 1200 m²

намена

Јавна намена

тип блока

Отворени комплекс, сложене структуре

тип објеката у
блоку

Слободностојећи објекат са јавном садржином и отвореном,
уређеном, парковском површином;
Максимални индекс изграђености парцеле под габаритом је до 2.
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 1.
Регулациона и грађевинске линије су дефинисана планом
Максимални број етажа: једна подземна етажа +
 један објекат П+1 (према граф. прилогу);

урбанистички
параметри блока
спратност
висина коте
приземља
висина кровног
венца

архитектонско
обликовање и
материјализација

паркирање возила
посебна правила

Максимално 1,2 m од коте тротоара.
максимална висина кровног
венца
П+1
7m
обрада фасада објекта је урађена прсканом, тонираном фасадном
фасаде бојом.
Кров је косог облика покривен профилисаним лимом у
благом нагибу или опекарским елементима са нагибом до
кров
35º
спратност објекта

Паркирање је могуће реализовати на јавној површини ван граница
комплекса, а у границама плана.
Неопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у
складу са планским решењем хоризонталне регулације и
парцелације.

Блок ј2

димензије
комплекса

Југозападна зона унутарблоковског простора у обухвату плана,
уу непосредној близини новоформиране раскрснице улице
Арсенија Чарнојевића и планиране сабирне саобраћајнице у
блоку.
Основа комплекса (максималне димензије) 50 x 55 m
Укупна површина комплекса 2750 m²

намена

Јавна намена

тип блока

Отворени комплекс, сложене структуре

локација
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тип објеката у
блоку
урбанистички
параметри блока
спратност
висина коте
приземља

Слободностојећи објекти са јавном садржином;
Максимални индекс изграђености парцеле под габаритом је до
2.
Максимални индекс изграђености на нивоу блока је до 1.
Регулациона и грађевинске линије су дефинисана планом
Максимални број етажа: једна подземна етажа +
 објекат П+3 (према граф. прилогу);
 објекат П+2 уз планирану сабирну саобраћајницу
Максимално 1,2 m од коте тротоара.
спратност објекта

висина кровног
венца

архитектонско
обликовање и
материјализација

паркирање возила

посебна правила

максимална висина кровног
венца

П+1

7m

П+2

10 m

П+2+Пк

12 m

П+3

13 m

обрада
фасаде

фасада објекта је урађена прсканом, тонираном
фасадном бојом.

кров

Кров је косог облика покривен профилисаним лимом
у благом нагибу или опекарским елементима са
нагибом до 35º

Паркирање је могуће реализовати на јавној површини ван
граница комплекса, а у границама плана.
Неопходна је израда пројекта парцелације и препарцелације у
складу са планским решењем хоризонталне регулације и
парцелације и Урбанистичког пројекта за урбанистичкоархитектонску разраду локације.
Дозвољена је изградња два слободностојећа објекта на парцели
или јединственог комплекса два објекта паовезана пасарелом на
нивоу првог и другог спрата.

Дозвољено је ограђивање комплекса транспарентном оградом до
ограђивање парцеле висине 1,8m по планираној унутарблоковској регулационој
линији.

ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОБУХВАТУ
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3. ПОДАЦИ ПРИБАВЉЕНИ ОД НАДЛЕЖНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Одлука о изради („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр.3/2010) ''Плана
детаљне регулације просторног блока између ул. Стари шор, Краља Петра
I, Железничке, Тараса Шевченка, Владимира Матијевића и Ратарске у
Сремској Митровици'' – насеље М. Хуђи:
1. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Предузеће за телекомуникације а.д., Београд,
Таковска 2
Извршна јединица СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
Број: 352687/1-2013
Датум:07.11.2013.
2. ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо, Нови Сад
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
Број: УТД- 3750/2013
Датум: 09.12.2013.
3. ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Змај ЈОВИНА 26, Сремска Митровица
Број: 2884-1/13
Датум:04.11.2013.
4. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
Митровица
Број: 522-07/2013
Датум: 25.11.2013.

СПОМЕНИКА

КУЛТУРЕ,

Сремска

5. ЈКП КОМУНАЛИЈЕ, Сремска Митровица
Број: 3668-1/13
Датум: 05.11.2013.
6. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Република Србија
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
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Град Сремска Митровица

Одсек за превентивну заштиту
Број: 217-885/13
Датум: 01.11.2013.
7. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 66
Број: 92-1-1-93/2014
Датум: 11.04.2014.
8. ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, Република Србија, АП Војводина
Број: 104-325-383/2014-04
Датум: 15.09.2014.
9. ЈКП ВОДОВОД, Сремска Митровица
Улица Стари шор 114
Број: 2009/2
Датум:10.12.2013.
10. Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса " СРЕМ ГАС"
Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада 14/I
Број: 25-3-1/16
Датум: 21.10.2016.
11. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, Република Србија
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ, Сремска Митровица
Светог Димитрија 8, Сремска Митровица
Број: 956-01-1/2013-79
Датум: 20.08.2013.
12. ЈКП Топлификација
Сремска Митровица, Змај Јовина 26
Број: 2884-1/13
Датум: 04.11.2013.
13. Јавно предузеће Путеви Србије
Београд,Булевар краља Александра 282
Број: 953-21977/16-1
Датум: 18.11.2016.
14. Сирмијумпут Д.О.О.
Сремска Митровица, Свето Димитрија 12
Број: 366-1/2016
Датум: 21.10.2016.

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Планска документација која је коришћена за израду плане је:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА – Извод из
плана

(„Сл. лист Града Сремскa Митровицa“ бр.11/2009).
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НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ,
БАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

предметна локација

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

В.Д. ДИРЕКТОРА:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Сања Ћурчић, дипл. инж. арх.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:
Милош Милиновић, дипл.инж.геод.
Никола Симић, дипл. инж. арх.

НАЗИВ ЦРТЕЖА:
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НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

В.Д. ДИРЕКТОРА:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Сања Ћурчић, дипл. инж. арх.

ДАТУМ:
јул
2017. год.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:
Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Никола Симић, дипл. инж. арх.
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ZONE PLANIRANIH OBJEKATA U OBUHVATU PLANA

П+1+

Пк

ЗОНЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
П+2

јавна намена
спратност од П+1 до П+3
слободностојећи објекти
П+2

П

П+1+

акценат на углу доминантних саобраћајница
спратност П+3+Пк
дворишни анекс објеката вишепородичног становања
/комбинована функција/
приземље: помоћни објекти ( гараже, оставе и сл.),
поткровље ( становање, компатибилне функције )
спратност П+Пк
прекинути низ објеката
дворишни анекс објеката вишепородичног становања
помоћни објекат (гараже, оставе и сл.)
спратност П
прекинути низ објеката

Пк

П+ 2

П

удаљен
ост гра
ђ.
од рег.
линије

П+2+
Пк

вишепородично становање
спратност П+2+Пк
слободностојећи објекти

+Пк

П+1+
Пк

П+1

становање са компатибилним наменама
спратност П+2
слободностојећи објекти

П+1+
Пк
П

пеша
чки п
рола
з

Пк

Пк

П+2+

становање са компатибилним наменама
спратност П+1+Пк
непрекинути низ објеката
породично становање
спратност П+1+Пк
слободностојећи објекти

П+1+
Пк

+Пк

П+2+

П+1

П+1+Пк

з

дворишни анекс објеката породичног становања
спратност П
прекинути низ објеката

П+1+
Пк

П+1

П

рела

ободне саобраћајнице

П+Пк

унутарблоковске саобраћајнице

П+1+
Пк

П+2

П+2

паса

0+2

ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
П+3

површине за кретање пешака
удаљен
ост гра
ђ.
од рег.
линије

бициклистичке стазе
П+2
П+Пк

П+2+Пк
3+

Пк

П+
3+

80.56

Пк

П+2+Пк

П+Пк

П+Пк

колско пешачки пролаз
НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ,
БАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,

П+Пк
удаљен
ост гра
ђ.
од рег.
линије

П

П+

прол
а

+Пк

ч ки

П+2

пеш
а

удаљеност грађ.
од рег. линије

П+1+
Пк

П+2+

П

П+2

+Пк

П+1+
Пк

П+1

+Пк

П+2

Пк

ЗОНЕ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА
вишепородично становање
спратност П+2+Пк
непрекинути низ објеката

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

80.92

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

В.Д. ДИРЕКТОРА:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Сања Ћурчић, дипл. инж. арх.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:
јул
2017. год.
Е-БРОЈ:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Никола Симић, дипл. инж. арх.

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
организација простора са наменом oбјеката

1:1000

БР. ЦРТЕЖА:

03

LEGENDA:
godi{wa u~estanost

- 4,75 ha

2.56 ha
e

e

sredwa brzina vetra

LEGENDA
granica obuhvata PDR

e

regulaciona linija unutarblokovskih javnih povr{ina

- 1,73ha

regulaciona linija bloka prema obodnim saobra}ajnicama
granica gra|evinske parcele

- 0,46ha

broj gra|evinske parcele
postoje}i objekti u obuhvatu plana

- 2,19 ha

planirani objekti u obuhvatu plana

- 7.23 ha

НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
ПОВРШИНЕ СА ЈАВНОМ НАМЕНОМ

- 7,23ha

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

- 11,98 ha

примарне градске саобраћајнице
ободне саобраћајнице у обухвату плана регулациони
појас Државног пута 2.реда - Улица Арсенија
Чарнојевића;
регулациони појас сабирних улица Ратарска, Васе
Пелагића и Петра Прерадовића;

2.56 ha

сабирна саобраћајница блока
регулациони појас саобраћајнице са пратећим
садржајима за мирујући саобраћај, пешачким и
бициклистичким стазама и уређеним зеленим
површинама

0.75 ha

сервисне саобраћајнице
регулацини појас улица породичног становања

0.80 ha

колско пешачки пролази
пешачке стазе и колски пролази за снабдевање;

0.07 ha

ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ ОБЈЕКАТА СА ЈАВНОМ НАМЕНОМ
комплекси објеката и припадајућих површина са јавном наменом
парцеле под планираним јавним објектима;
саобраћајне површине у функцији јавних објеката;
уређене зелене површине.

0.57 ha

ПОВРШИНЕ СА ОСТАЛИМ НАМЕНАМА
СТАНОВАЊЕ / ПРЕТЕЖНА НАМЕНА/

3.65 ha

вишепородично становање
/стамбена или стамбено пословна намена са компатибилним
делатностима на припадајућим парцелама/;

0.23 ha

вишепородично и породично становање
/стамбени или стамбено пословни објекти са компатибилним
наменама на припадајућим парцелама/;

3.35 ha

породично становање
/становање са компатибилним делатностима/;

НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ,
БАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

В.Д. ДИРЕКТОРА:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Сања Ћурчић, дипл. инж. арх.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:

Е-БРОЈ:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Никола Симић, дипл. инж. арх.

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

ДАТУМ:
јул
2017. год.

РАЗМЕРА:

намена површина

/подела на јавно и остало грађевинско земљиште/

1:1000

БР. ЦРТЕЖА:

04

godi{wa u~estanost

sredwa brzina vetra

LEGENDA
granica obuhvata PDR
regulaciona linija unutarblokovskih javnih povr{ina
regulaciona linija bloka prema obodnim saobra}ajnicama

пoстојећи објекти
планирани објекти

~ 1,25ha

~0,65ha

~0,49ha

~ 1,50ha

~0.48ha

~0.63ha

~ 1.36ha

~ 0,88ha

~ 0,99ha

~ 0,57ha

~ 11.98ha

~ 2.56ha

~ 1,62ha

НАЗИВ ПЛАНА:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ,
БАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАРУЧИЛАЦ:
Град Сремска Митровица

В.Д. ДИРЕКТОРА:
Мирјана Вашут, дипл. прост. план.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Сања Ћурчић, дипл. инж. арх.

ОБРАЂИВАЧ:
Јавно предузеће за
послове урбанизма
"Урбанизам"
Сремска Митровица

САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:
јул
2017. год.
Е-БРОЈ:

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.
Никола Симић, дипл. инж. арх.

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

РАЗМЕРА:

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
подела на зоне и целине

1:1000

БР. ЦРТЕЖА:

05

АПСОЛУТНЕ КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИЈЕ
(вредности у табели су приближне)

godi{wa u~estanost

sredwa brzina vetra

71
70

72

69

68

67 65
66

64 63

62 61

73

60 59
58

57 56
55

74
75

54 53
52 51

50 49

76
77
78

48 47
46 45
44

43

42 41
324
40

259

247
215216

248

217

249

218

233

79
80
81
82
83

219

38

250

251

253

92

35

34 33

32
31

30

29 28
2726

323

254

255
232

256

234

220

37 36

258

252

23
22

246

21

321
320

221

20
19
18

245

236

17
16
15

222

94

237

244

14

319

223

307

243

308

305

96
97

13
12

318

306

238

95

317

224

11
316

309

310

242

98
99

315
314
10

311
313
312

304

9
78

239

6

225

5

100
101
102
103
104

240

226

241

283

300

284

285

228

109

214
213
328

112
113

212

295

290
291

292

197
196

294
293

195
194
193
192

199
282

211

281

210

191
190
189

280 279

261

209
208

330

262

278
263 264
265

331

115

289

12

296

200

329

114

298

198

327
110
111

3
297

201

229
326

299

286 287
288

107
108

4
303
302 301

227

105
106
325

188
277

276
275

266

274

268

187
273
272

267

116
117

186

269

185

271
270
231

332

118
119
120

184
183
182

207
206
205

333

260

181

334
204

180
179

203
121
123 124

125 126

178
127 128

129 130

131 132

202
133 134

135 136

137

138

177
139

140 141 142143

144
145

24

322

235

93

122

25

257

84
85
86
87
88
89
90
91

39

146 147

148

152
149 150 151

153 154

155 156

157 158

160
159 161 162

163

164 165 166
167 168 169

172 174
170 171173 175
176

број
тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Y

X

7391487,78
7391488,20
7391489,81
7391492,13
7391493,34
7391493,60
7391494,60
7391494,85
7391495,06
7391496,24
7391497,83
7391498,58
7391498,71
7391499,41
7391500,15
7391500,18
7391500,73
7391501,53
7391501,57
7391502,04
7391503,55
7391505,20
7391505,75
7391507,42
7391500,75
7391493,24
7391491,00
7391487,45
7391483,11
7391474,53
7391474,16
7391461,92
7391448,55
7391443,54
7391443,30
7391437,33
7391432,66
7391432,37
7391420,85
7391415,32
7391411,71
7391407,33
7391400,96
7391393,98
7391389,30
7391384,64
7391380,01
7391375,57
7391369,25
7391364,33
7391354,26
7391349,89
7391338,25
7391335,29
7391326,80
7391326,40
7391323,26
7391314,71
7391314,56
7391311,68
7391302,58
7391299,33
7391290,13
7391286,29
7391277,62
7391276,62
7391274,21
7391266,91
7391260,94
7391252,24
7391232,62
7391230,76
7391226,31
7391223,70
7391223,07
7391220,35
7391219,68
7391218,24
7391213,18
7391213,11
7391211,79
7391209,17
7391209,11
7391206,89
7391205,67
7391205,61
7391204,61
7391204,38
7391203,11
7391202,18
7391202,16
7391200,59
7391198,66
7391196,89
7391192,08
7391189,62
7391188,72
7391186,29
7391185,44
7391181,99
7391180,60
7391179,66
7391178,85
7391178,72
7391175,93
7391175,31
7391171,91
7391170,17
7391168,70
7391165,26

4981879,80
4981882,08
4981890,82
4981903,41
4981909,94
4981914,25
4981920,87
4981920,84
4981922,32
4981930,55
4981942,16
4981947,63
4981948,56
4981952,91
4981957,55
4981957,76
4981961,31
4981966,50
4981966,78
4981969,74
4981979,13
4981989,96
4981993,16
4982002,92
4982004,53
4982006,34
4982006,93
4982007,81
4982008,83
4982010,85
4982010,94
4982013,88
4982016,97
4982018,28
4982018,34
4982019,99
4982021,29
4982021,37
4982024,42
4982025,88
4982027,01
4982028,39
4982030,26
4982032,30
4982033,61
4982034,92
4982036,30
4982037,62
4982039,43
4982040,84
4982043,87
4982045,18
4982048,68
4982049,57
4982052,09
4982052,20
4982053,07
4982055,56
4982055,61
4982056,53
4982059,19
4982060,12
4982062,77
4982063,82
4982066,20
4982066,48
4982067,14
4982069,14
4982070,85
4982073,35
4982078,93
4982072,63
4982057,57
4982049,01
4982046,94
4982037,73
4982035,48
4982030,67
4982013,71
4982013,48
4982009,03
4982000,21
4981999,99
4981991,59
4981986,98
4981986,78
4981983,43
4981982,65
4981978,39
4981975,26
4981975,21
4981970,02
4981963,61
4981956,64
4981941,39
4981933,10
4981930,08
4981921,92
4981919,04
4981907,44
4981902,74
4981899,57
4981896,85
4981896,41
4981887,05
4981885,00
4981873,59
4981867,61
4981862,58
4981851,43

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

7391165,18
7391162,96
7391161,56
7391158,07
7391154,40
7391152,48
7391152,23
7391144,45
7391143,92
7391143,48
7391138,45
7391139,80
7391151,90
7391155,78
7391164,37
7391167,39
7391177,12
7391180,64
7391191,01
7391193,74
7391202,73
7391205,77
7391214,76
7391217,26
7391226,76
7391230,09
7391242,63
7391253,23
7391268,67
7391275,78
7391279,35
7391284,09
7391287,53
7391289,89
7391295,74
7391306,17
7391312,13
7391318,53
7391326,06
7391329,52
7391334,08
7391335,71
7391343,74
7391348,63
7391356,80
7391361,68
7391369,69
7391375,12
7391384,47
7391385,09
7391389,87
7391394,55
7391404,87
7391410,47
7391414,91
7391419,41
7391424,28
7391426,46
7391431,71
7391440,91
7391443,86
7391444,49
7391446,58
7391448,80
7391451,27
7391459,06
7391463,54
7391465,36
7391467,52
7391468,47
7391470,10
7391471,50
7391472,66
7391473,34
7391474,21
7391475,53
7391476,72
7391478,89
7391480,04
7391480,09
7391480,52
7391481,97
7391482,54
7391483,39
7391484,05
7391485,86
7391486,11
7391295,15
7391290,29
7391268,42
7391273,35
7391269,37
7391270,83
7391272,05
7391273,80
7391274,06
7391274,15
7391285,33
7391285,43
7391286,99
7391260,41
7391248,31
7391236,99
7391235,58
7391261,77
7391264,19
7391271,36
7391283,67
7391278,06
7391273,94
7391269,87
7391266,80

4981851,17
4981843,64
4981838,88
4981827,07
4981814,56
4981808,07
4981807,20
4981781,47
4981779,71
4981778,07
4981759,37
4981757,35
4981755,70
4981755,34
4981754,32
4981753,96
4981752,77
4981752,34
4981751,14
4981750,82
4981749,78
4981749,43
4981748,36
4981748,06
4981746,95
4981746,56
4981744,99
4981743,71
4981741,85
4981740,96
4981740,51
4981739,94
4981739,53
4981739,24
4981738,54
4981737,30
4981736,62
4981735,90
4981734,96
4981734,53
4981733,96
4981733,76
4981732,76
4981732,17
4981731,18
4981730,61
4981729,67
4981729,01
4981727,87
4981727,80
4981727,19
4981726,60
4981725,34
4981724,66
4981724,11
4981723,56
4981723,03
4981722,80
4981722,23
4981721,12
4981720,77
4981720,69
4981720,44
4981720,17
4981719,87
4981718,92
4981743,86
4981753,96
4981766,06
4981771,84
4981780,63
4981788,85
4981795,62
4981799,26
4981803,97
4981811,25
4981817,85
4981829,98
4981836,38
4981836,69
4981839,05
4981847,10
4981850,26
4981855,01
4981858,71
4981868,79
4981871,42
4981864,49
4981847,45
4981853,70
4981870,78
4981749,02
4981764,05
4981772,25
4981784,15
4981785,93
4981786,54
4981828,96
4981829,35
4981835,28
4981842,24
4981845,41
4981848,38
4981848,74
4982024,10
4982023,47
4982021,60
4982017,88
4981998,14
4981983,68
4981969,35
4981958,54

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
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307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

7391263,36
7391256,93
7391253,69
7391250,45
7391247,49
7391244,13
7391241,03
7391231,65
7391222,49
7391362,28
7391296,94
7391292,52
7391289,09
7391285,67
7391283,01
7391280,19
7391274,76
7391332,84
7391338,91
7391344,97
7391347,61
7391350,77
7391354,41
7391358,00
7391264,88
7391278,42
7391290,64
7391302,89
7391314,67
7391326,72
7391338,43
7391353,27
7391364,44
7391374,46
7391383,32
7391388,07
7391392,36
7391292,86
7391304,51
7391324,55
7391334,90
7391339,05
7391361,44
7391373,72
7391385,04
7391400,13
7391409,22
7391434,81
7391435,17
7391436,33
7391436,61
7391411,53
7391402,49
7391387,55
7391376,38
7391363,99
7391342,01
7391337,79
7391327,53
7391307,34
7391318,71
7391326,72
7391338,96
7391349,39
7391353,84
7391374,14
7391386,96
7391397,55
7391411,86
7391420,70
7391445,67
7391446,16
7391448,52
7391423,59
7391414,80
7391400,69
7391390,29
7391377,32
7391357,54
7391353,01
7391353,49
7391360,01
7391362,19
7391364,76
7391389,89
7391401,48
7391410,83
7391423,81
7391432,78
7391456,73
7391457,05
7391458,67
7391458,76
7391446,78
7391426,11
7391413,46
7391392,96
7391398,08
7391399,96
7391404,05
7391408,80
7391415,25
7391174,19
7391239,93
7391237,92
7391235,17
7391232,46
7391229,26
7391225,77
7391235,19
7391247,60
7391273,19

4981946,44
4981923,84
4981912,42
4981901,04
4981890,63
4981878,82
4981867,90
4981870,52
4981792,38
4981998,57
4982013,87
4981995,03
4981980,38
4981965,79
4981954,43
4981942,40
4981919,21
4981904,02
4981902,24
4981927,23
4981938,08
4981951,13
4981966,14
4981980,92
4982025,87
4982022,34
4982019,13
4982015,96
4982012,89
4982009,67
4982006,76
4982003,46
4982001,18
4981998,73
4981996,56
4982011,36
4982026,71
4981783,16
4981831,14
4981826,42
4981823,97
4981823,00
4981817,72
4981814,82
4981812,15
4981808,59
4981806,45
4981800,41
4981802,36
4981811,01
4981812,32
4981818,23
4981820,36
4981823,89
4981826,52
4981829,44
4981834,63
4981835,62
4981838,04
4981842,81
4981889,68
4981887,74
4981884,77
4981882,24
4981881,16
4981876,23
4981873,12
4981870,55
4981867,08
4981864,93
4981858,87
4981861,86
4981873,62
4981879,67
4981881,80
4981885,22
4981887,75
4981890,89
4981895,70
4981896,79
4981898,72
4981923,71
4981934,39
4981945,62
4981939,52
4981936,71
4981934,44
4981931,29
4981929,12
4981923,30
4981925,10
4981934,69
4981935,16
4981938,07
4981943,08
4981946,15
4981951,13
4981970,37
4981977,07
4981991,67
4982004,57
4982025,90
4981881,26
4981864,05
4981856,98
4981847,30
4981837,77
4981826,50
4981815,16
4981789,18
4981786,05
4981779,60

LEGENDA

granica obuhvata PDR

granica gra|evinske parcele
broj gra|evinske parcele
postoje}i objekti u obuhvatu plana
ku}ni broj postoje}eg objekta

regulaciona linija unutarblokovskih javnih povr{ina
regulaciona linija bloka prema obodnim saobra}ajnicama
gra|evinska linija planiranih objekata
predlog parcelacije postoje}ih parcela
194

oznaka ta~ke parcelacije
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РАЗМЕРА:

хоризонтална регулација
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БР. ЦРТЕЖА:
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GEOMETRIJSKI POPRE^NI PRIOFILI
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GL
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RL

RL

RL

godi{wa u~estanost

PS BS Z P

K

P

Z BS PS

PS

K

P

PS

PS

K

Z

K

PS

sredwa brzina vetra

LEGENDA
granica obuhvata PDR

Пк
3+
+
П

regulaciona linija unutarblokovskih javnih povr{ina
regulaciona linija bloka prema obodnim saobra}ajnicama
granica gra|evinske parcele
П+1+
П

broj gra|evinske parcele

к

postoje}i objekti u obuhvatu plana
П+2

ku}ni broj postoje}eg objekta
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пеша

чки п
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Пк

рола

з
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П+2
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PRESEK A-A
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паркинг за путничка возила
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3,5

regulaciona linija
gra|evinska linija
kolovoz saobra}ajnice
parking za putni~ka vozila
pe{a~ka staza
biciklisti~ka staza
zelene povr{ine
granica obuhvata plana

постојећи коловоз државног пута

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

високи лишћари
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2 1 1 2,7

кугласти лишћари
травњак
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GO
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RL

удаљен
ост гра
ђ.
од рег.
линије

П+2+
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LEGENDA

П+2+
Пк

+Пк

к
П+П

+Пк
П+ 2

коловоз саобраћајнице

бициклистичка стаза

B

П+1+Пк

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

RL

П+1+
Пк

П+1

E
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планиране коте

пеша
чки п
рола
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корпа за отпатке

НАЗИВ ПЛАНА:
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, РАТАРСКЕ,
БАСЕ ПЕЛАГИЋА И ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА,
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80.56
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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godi{wa u~estanost

sredwa brzina vetra

LEGENDA
granica obuhvata PDR
regulaciona linija unutarblokovskih javnih povr{ina
regulaciona linija bloka prema obodnim saobra}ajnicama
granica gra|evinske parcele
broj gra|evinske parcele
postoje}i objekti u obuhvatu plana
ku}ni broj postoje}eg objekta

пеша
ч

ки пр
о

лаз

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
коловоз саобраћајнице
паркинг за путничка возила
колско-пешачки пролаз
бициклистичка стаза
пешачка стаза
ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА
постојећа електроенергетска мрежа
постојећа ТТ мрежа
постојећа мрежа фекалне канализације
постојећа водоводна мрежа
постојећа дистрибутивно гасоводна мрежа

пеша

чки п
р

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА

олаз

планирани кабловски вод 20 kV
планирани оптички ТТ кабловски вод

лаз

планирани ЕЕ 10кV вод
ки пр
о

планирана мрежа фекалне канализације

ешач

планирана водоводна мрежа

колс
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планирани гасовод
планирана МБТС
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РАЗМЕРА:

1:1000
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LEGENDA
граница обухвата ПДР
зоне планиране изградње објеката
AKCENTOVANI OBJEKTI U OBUHVATU PLANA
vertikalni akcenti spratnosti P+3+Pk
(na delu objekta)
1. na uglovima dominantnih saobra}ajnica,
2. javni kompleksi u unutarblokovskom prostoru,
3. reperne ta~ke na pravcu dominantnih vizura.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

D2

obuhvat obavezne urbanisti~ko-arhitektonske
razrade lokacije urbanisti~kim projektom za
planirani objekat
FAZE REALIZACIJE PLANIRANE JAVNE POVR[INE ILI FUNKCIJE

B1

A
prva faza realizacije

C4

C1

D1

druga faza realizacije
S1-S4
tre}a faza realizacije

B2

D1-D2
четврта faza realizacije

C3
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1:1000
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