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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ БЛОКА 

ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ, 
ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

На основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица бр. 350-125/2016-I од 
4.3.2016. године („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 3/2016), ЈП 
„Урбанизам“ израдило је Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Јованке 
Габошац, Јовице Трајковића и Стевана Сремца, Град Сремска Митровица. 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Циљ израде предметног ПДР-а је стварање планског основа за реализацију поставки 
ПГР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист 
Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009.), који подразумева првенствено планирање 
регулације градске саобраћајне мреже, тј. стварање услова за реализацију секундарне 
саобраћајне мреже града - проширење регулационог појаса Улице Јовице Трајковић на 
делу који повезује насеље Стеван Сремац са Улицом Стевана Сремца ради изградње 
колске и пешачке саобраћајнице, простора за мировање возила као и уређених зелених 
површина. 

Циљ израде ПДР-а је и урбанистичко обликовање слободних - неизграђених 
унутарблоковских простора за потенцијалну градњу објекта вишепородичног 
становања са компатибилним комерцијалним и јавним наменама у овом блоку који 
припада секундарном градском центру. 

Планира се замена постојећих слободних површина породичног становања (око 
13,5% блока) са делом површине за изградњу објекта вишепородичног становања и 
уређеном зеленом, јавном површином око објеката и уз појас регулације примарне 
градске саобраћајнице. 

Позитиван ефекат реализације планских поставки је обезбеђење услова за коначну 
реализацију зоне секундарног градског центра. Такође ПДР обезбеђује услове за 
прибављање земљишта у приватној својини за реализацију јавне зелене површине на 
улазу у стамбено насеље „Стеван Сремац“, организацију простора јавног садржаја 
саобраћајног чворишта улица Јовице Трајковића, Јованке Габошац и Стеван Сремац. 
Планом се детаљно опредељују правила за градњу новог вишепородичног објеката, 
односно реконструкцију и надградњу постојећег, са условима уређења простора. 

Циљ израде плана је реализација планираних садржаја уз усклађивање свих 
релевантних параметара простора, услова надлежних институција, како у обухвату 
плана тако и у утицајном подручју са основним принципима одрживог развоја, односно 
усклађивање активности у простору и заштите животне средине. 

Негативног ефекта реализације планских поставки ПДР нема. 
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ОПШТИ ДЕО 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Изради Плана приступа се на основу Одлуке Скупштине Града Сремска Митровица 
бр. 350-125/2016-I од 4.3.2016. године („Службени лист Града Сремска Митровица“, 
бр. 3/2016), а у складу са: 

 чланом 48 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 , 145/2014 и 83/2018); 

 Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015); 

 Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). 

Плански основ за израду Плана је: 

 План генералне регулације – ЦЕЛИНА 2 – источни део града Сремска 
Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 15/2017). 

Након усвајања овог Плана детаљне регулације, у обухваћеном простору, важе и 
примењују се само правила уређења и грађења дефинисана овим ПДР-ом. 

При пројектовању и реализацији планираних стамбених објеката обавезујућа је 
примена Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и 
станова („Сл. гласник РС“, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015). 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Граница планског подручја обухвата 
простор од око 31,15 а и полази из: 

тачке 1 која се налази на северној 
страни регулационог појаса улице Јованке 
Габошац и иде на исток границом парцела 
5159/8 (регулациони појас улице Јованке 
Габошац) и 5159/7 (уређена јавна зелена 
површина око објекта вишепородичног 
становања) до тачке 2. Граница иде на југ 
источном страном регулационог појаса 
улице Јовице Трајковића до тачке 3, тј. до 
улице Стевана Сремца. Из тачке 3 граница 
иде на запад северном страном 
регулационог појаса улице Стевана Сремца 
све до тачке 4.  До тачке 5 граница иде на 
север границом парцела 5155 и 5156 
(парцеле породичног становања). Из тачке 
5 граница поново иде ка западу по северној Илустрација 1 – Граница обухвата Плана 
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граници парцеле бр. 5951/12 до тачке 6. Наставља ка северу до тачке 7 источном 
границом парцеле бр. 5154. Од тачке 7 граница обухвата иде поново ка западу до тачке 
8 све до границе парцела бр.5159/1 и 5150/3. Наставља дуж поменуте границе ка северу 
и затвара обухват у тачки 1. 

У обухвату Плана су следеће парцеле: 5156, 5157, 5159/1, 5159/2, 5159/8, 5159/11 и 
део парцеле 5160/1 све К.О. Сремска Митровица. 

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

Обухваћени простор овог Плана детаљне регулације је одређен Планом генералне 
регулације Целине 2 – Источни део Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска 
Митровица“, бр. 17/2017) као део стамбеног насеља „Стеван Сремац“ (стамбено-
пословна зона) 

(стр. 36) 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

СТАНОВАЊЕ 

 Зоне вишепородичног становања у блоковима отвореног типа спратности до П+4, 
површине око 6,4 ha (око 2%) који су углавном сконцентрисани у Насељу „М. П. 
Камењар“ подразумевају планско проширење оваквог вида вишепородичног 
становања (слободностојећи објекти са парцелом испод габарита у потпуном 
окружењу јавне површине) у овом насељу и то на источном делу насеља (социјално 
становање) и на западном делу – велики неизграђени простор. 

(стр.70) 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ СВИХ 
ПЛАНИРАНИХ САДРЖАЈА 

У циљу обезбеђивања реализације Плана неопходно је одредити урбанистичке 
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја Плана. 

Општа правила грађења су: 

 конструкција објеката мора бити прилагођена осцилацијама изазваним 
земљотресом јачине 7° MCS7; 

 при пројектовању и изградњи неопходно је придржавати се одредби Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 

 Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности 
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 - др.закон и 43/11-УС); 

 у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15), 
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приликом планирања и пројектовања јавних саобраћајних и пешачких површина 
(тротоара, пешачких стаза и прелаза, паркинга, стајалишта јавног превоза, 
прилаза објектима и сл.) неопходно је обезбедити услове за неометано кретање 
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица; 

 пројектовање јавних саобраћајних и пешачких површина неопходно је вршити у 
складу са важећим законским и подзаконским актима, нормативима и 
стандардима из ове области; 

(стр. 80) 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРЕОВЛАЂУЈУЋУ НАМЕНУ ПРОСТОРА 

Планиране намене простора приказане су на графичком прилогу „ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 
- Намена простора“, граф. прилог бр.3. Преовлађујућа или доминантна намена простора 
заузима најмање 50% површине блока, тј. зоне у којој је означена та намена. Доминантна 
намена подразумева и друге компатибилне намене: 

 становање је компатибилно са  јавним објектима и комплексима (област 
здравства, дечије заштите, образовања, културе), објектима верских садржаја, 
пословањем,  комерцијалним и угоститељским делатностима (тј. мањим 
производним погонима, трговином, угоститељством, занатством и услугама) као 
и спортским објектима; 

 у оквиру пословних и радно-пословних зона могуће је становање и угоститељство 
као повремено и повремено без неопходних пратећих садржаја, а компатибилне су 
са јавним садржајима, комуналним објектима, спортским комплексима уз 
неопходно планирање зелених површина; 

 радне зоне подразумевају производне комплексе без стамбених садржаја и 
компатибилне су са пословним и радно-пословним објектима и комплексима уз 
неопходно планирање зелених површина и услужних садржаја у функцији радних 
комплекса; 

 пумпе за течно гориво и гасне станице могу се градити уз постојеће јавне путеве 
у свим наменама и у свим зонама, уз прописане законске обавезе, уз израду процене 
утицаја на животну средину и ако су задовољени локацијски услови; (Напомена: 
Пумпе за течно гориво и гасне станице у оквиру комплекса за своје потребе су 
регулисане посебним одредбама за затворене просторне системе) 

 објекти спорта, рекреације и угоститељства на појединачним грађевинским 
парцелама могу се градити и у зонама зеленила и паркова. 

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 по свим зонама из ових правила 
унутар друге планиране претежне намене, 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. 

Објекат не испуњава услове за добијање одобрења за изградњу уколико је изграђен или 
се тражи његова изградња на постојећој или планираној јавној површини, на површинама 
уже зоне санитарне заштите водоизворишта или на објектима или коридорима 
постојеће инфраструктуре. 

У блоковима где су висине објеката уједначене, екстремно ниски појединачни објекти 
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приликом надградње или замене новим могу се усагласити са преовлађујућом висином 
објеката у блоку, без обзира на урбанистичке параметре блока. 

(стр. 85) 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ 

Слободностојећи објекат 

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

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи најмање половину 
висине вишег објекта, а не може бити мања од 10 m. 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 5,5 m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија 
минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 5,5 m, 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 3 m. 

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

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

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

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

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

Код слободностојећих објеката мање спратности, породичних објеката 
максималне спратности П+1+Пк, минимално међусобно растојање два објекта је 3 m. 

Ако један од зидова садржи отворе стамбених и пословних виталних просторија 
минимална удаљеност од суседне бочне и задње границе парцеле је 2,5 m, а мања удаљеност 
је могућа само ако објекат на бочној фасади нема прозорске отворе виталних стамбених 
просторија и не може бити мања од 0,6 m. 

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

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

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

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

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

 од 5,5 m за вишепородичне објекте; 

 од 2,5 m код породичних објеката мале спратности; 

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

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

(стр. 100) 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ, ОБЈЕКТЕ, ЗГРАДЕ И ОГРАДЕ 

4.6.6. Основни услови за планирање и изградњу стамбених зграда 

Стамбене зграде морају бити трајног карактера. Материјали за изградњу станова 
морају имати довољан степен отпорности према свим утицајима којима могу бити 
изложени. 

У изградњи колективних стамбених зграда могу се користити сви проверени и 
атестирани грађевински материјали. 

Код пројектовања конструкције објекта треба се придржавати свих важећих 
правилника, прописа и стандарда. 

При пројектовању и грађењу у стамбеној изградњи морају се примењивати сви важећи 
позитивни прописи СРСрбије и други који се односе на ову област.У стамбеној изградњи у 
подручју обухваћеном планом морају се примењивати сви важећи технички нормативи, 
правилници о техничким мерама и технички прописи који се односе на ову област. 

У стамбеној изградњи сви материјали грађевински елементи, производи и опрема и 
радови морају одговарати важећим стандардима. 

Хигијенско техничке мере 

Станови и стамбене зграде морају бити заштићене: од прејаког сунца, од хладноће и 
врућине (топлотна заштита), од буке и ларме (звучна заштита), од неповољних спољних 
утицаја, од влаге и кише, продувавања, поплава, земљотреса, пожара и ратних разарања 
и од погледа споља. 

Код колективних и породичних стамбених зграда све стамбене просторије морају 
имати директно природно осветљење кроз прозоре. Без њега могу бити комуникације 
стана, оставе, купатила и wc. 

Просторије за припремање хране могу бити осветљене преко просторије за обедовање 
и дневне собе, али се тада морају и вештачки проветравати – вентилационим каналима. 

Природно (кроз прозоре, процепе и сл.) или вештачко (путем канала, вентилатора 
или других уређаја) проветравање мора бити довољно и ефикасно. У становима је пожељно 
да се оствари попречно проветравање стана. 
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Оставе, купатила и wc који нису директно осветљени и вентилисани морају се 
проветравати путем вентилационих канала. 

Бар једна соба у стану мора бити директно осунчана најмање један сат дневно у 
зимским месецима (21. децембра), одн. мора бити орјентисана према сигурно слободној 
површини (не према ближем суседу) и не сме бити оријентација просторија само ка пуном 
северу. 

Садржај колективне стамбене зграде 

Стамбене зграде треба да садрже следеће заједничке просторије: 

 Вертикалне комуникације, 
 Хоризонталне комуникације, 
 Сервисне комуникације (сушионице рубља, топлотне грејне станице за зграде са 

централним грејањем и станарске оставе). 

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

Особне лифтове морају имати стамбене зграде од П+4 спратова и више. 

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

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

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

 

Структуре станова 

Станови морају имати следећу структуру: 

 гарсоњере: улазни део, соба, ниша за кување и купатило са wc-ом; 
 једнособни и већи станови: просторије за комуницирање у стану, просторије за 

припремање хране, просторије за обедовање, собе, санитарне просторије, остава 
или плакар (за намирнице), плакар (кућни прибор). 

Балконе, лође или терасе пожељно је да имају сви станови. 

... 

Стандарди становања  

Минимална ширина улазног простора у становима износи 120 cm, а секундарних 
комуникација 90 cm. 
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Конструктивна висина спрата мора бити модуларна у кораку од 10. Чиста висина 
стамбених просторија је 250 до 270 cm. Веће висине су дозвољене, нарочито ако су 
условљене урбанистичким условима – дефинисана кота венца. 

Код „дуплекса“ се дозвољава минимална висина спаваћих соба од 240 cm, а помоћних 
просторија од 220 cm. 

Прозори и врата могу бити од различитих материјала и са различитим типом 
постављања стакла, али морају задовољити прописе о непропустљивости воде и ваздуха. 
Улазна врата у зграду морају бити чврстог материјала и отварати се у поље, са 
најмањом ширином од 120 cm. 

Најмања светла мера улазних врата и врата свих соба у стану је 80 cm. 

Носећи елементи зграде 

Темељи се граде од бетона и армираног бетона, са прорачуном и димензионисањем на 
основу геомеханичких испитивања. 

Носећи зидови и стубови морају да уз прописану сигурност пренесу вва оптерећења 
којима су изложени и да пруже заштиту у погледу топлоте, звука, продора воде, влаге и 
ваздуха, као и пожара. 

Таванице – међуспратне конструкције морају уз прописану сигурност да пренесу сва 
оптерећења којима су изложени и да пруже заштиту у погледу топлоте, звука, продора 
воде, влаге и ваздуха, као и пожара. 

Степеништа треба да воде од најниже до највише етаже у објекту. Степенишни 
простор мора бити одвојен вратима – сигурносним од пожара - од простора подрума и 
простора тавана. Код објеката са више од једног спрата степениште мора бити 
изграђено у масивним зидовима, у засебном простору,, са подестима и таваницом од 
армираног бетона или другог несагоривог материјала. Између спратова мора бити 
одмориште ако је спратна висина већа од 3.00м. Матријели који се употребљавају за 
степениште морају бити несагориви. 

Неносећи елементи зграде 

Преградни зидови између станова морају бити од трајних материјала и морају 
задовољавати прописе о звучној изолацији. 

Неносећи спољни зидови морају одговарати у погледу сигурности, пропустљивости на 
воду и гасове, прописима о звучној изолацији и топлотној заштити и заштити од 
пожара. 

Димњаци морају бити вертикални, дозвољено скретање је макс 30 степени у односу 
на вертикалу. На један канал могу се прикључити две пећи на истој етажи, висинкса 
разлика прикључка мин 30 cm. Димњаци морају надависити слеме за мин 50 cm, одн код 
равног крова мин 200 cm. Дебљина зида око димњачког канала је мин 12 cm одн 25 cm за 
димњаке у спољном зиду зграде и за димњаке чистог пресека од 300 cm2. 
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4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

4.1. Природне карактеристике простора 

4.1.1. Геоморфолошке и геолошке карактеристике и микрорељеф 

4.1.1.1. Микрорељеф 

Постојећа нивелација терена простора у обухвату ПДР-а се генерално 
може дефинисати као релатвно раван терен са просечном котом терена на 
око 79,20 мНВ. 

4.1.1.2. Геологија и геоморфологија 

У геоморфолошком погледу простор се налази на сремској лесној тераси.  

У геолошком погледу терен је састављен од квартарних творевина, 
седимената, релативно мале дебљине. Минеролошки састав терасног леса, 
због блиске подземне воде, подсећа на глину. Испод леса се јављају супескови 
и суглине. 

Подручје града није у потпуности детаљно испитано у геомеханичком 
погледу. На основу искуствених података и расположивог Извештаја о 
инжењерско-геолошким и инжењерско-сеизмолошким испитивањима у 
ширем градском подручју Сремске Митровице (Завод за геолошка и 
геофизичка истраживања Београд 1966. год.) носивост терена износи од 
1,0 kg/cm2 до 2,0 kg/cm2. 

4.1.1.3. Сеизмика 

Општина Сремска Митровица налази се у рејону 6° и 7° MCS сеизмичког 
интезитета, а према карти макросеизмичке рејонизације САП Војводине 
(„Сл. лист САПВ“, бр. 20/79). Дати коефицијент сеизмичности је Кц=0,025.  

4.1.1.4. Педологија 

Приказ педолошког састава земљишта урађен је на основу педолошког 
атласа Војводине, који је урадио Институт за пољопривредна истраживања у 
Новом Саду. Заступљени су следећи педолошки типови: Алувијалноиловасто 
земљиште и Ливадска црница бескарбонатна. 

4.1.2. Метереолошке карактеристике  

4.1.2.1. Клима 

Клима је умерено – континентална са микролокацијским 
карактеристикама планинског простора.  

Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу времена. Јесен је 
топлија од пролећа. Лета су стабилна, са повременим краћим пљусковитим 
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падавинама локалног карактера. Зиме су хладне са снежним падавинама. 

4.1.2.2. Температура ваздуха 

Средња годишња температура ваздуха је 10,8°C. Најхладнији месец је 
јануар а најтоплији месец је јул. Годишња амплитуда температуре ваздуха 
износи 21,6°C, што клими овог подручја и даје континетално обележје. 

ГОДИШЊЕ ДОБА МЕСЕЦ У ГОДИНИ T(°C) 

ЗИМА децембар - фебруар 0,4 

ПРОЛЕЋЕ март - мај 11,1 

ЛЕТО јун - август 20,7 

ЈЕСЕН септембар - новембар 11,5 

ВЕГЕТАЦИОНИ ПЕРИОД април - септембар 17,8 

Табела 1 – Температура ваздуха 

Екстремне температуре зими могу достићи -25°C. Минималне 
температуре испод 0°C просечно су заступљене 84 дана годишње. Период у 
ком је потребно грејање стана је 187 дана (октобар - април). Први мраз јавља 
се у октобру (од 16.10.), а последњи у априлу (до 16.04.). Трајање мразног 
периода је од 150 до 200 дана. У вегетационом периоду мраз се јавља 
просечно 1,3 дана годишње. 

Екстремне температуре лети могу достићи 38°C. Учесталост топлих и јако 
топлих дана је 96 дана годишње, а у вегетационом периоду 92 дана. 

4.1.2.3. Влажност ваздуха 

Годишњи ток релативне влажности ваздуха је у обрнутом односу са 
температурним током. Средња вредност је 76%. Просечно осећање хладноће 
је од децембра до марта, веома свеже у новембру, свеже од априла до октобра 
и пријатно од марта до септембра. 

4.1.2.4. Облачност 

Прекривеност неба облацима, у просеку, нема велику вредност 57%, те 
ублажава дневна колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а 
најмања лети, у августу. У вегетационом периоду износи 48%. Мали је број 
облачних дана у периоду сазревања (јули - септембар). Број ведрих дана је 
61. Просечан број облачних дана је 106. 

4.1.2.5. Осунчање 

Средња годишња осунчаност (инсолација) износи 2024 часа или 41% од 
могуће. Најсунчанији месец је јули са 289 часова, а најкраће просечно 
осунчање показује децембар са 52 часа односно 21% од укупне суме годишње 
осунчаности. 

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

(Подаци се односе на осунчаност хоризонталне површине, док вертикане 
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површине, пример - зидови, имају различито осунчање у зависности од 
експозиције - оријентације према страни света). 

4.1.2.6. Падавине 

Падавински (плувиометријски) режим Сремске Митровице има обележје 
средње-европског (подунавског) режима расподеле падавина. 
Карактеристична је неравномерна расподела падавина по месецима и појава 
летњих непогода и пљускова, просечно 39 дана годишње. Висина падавина у 
вегетационом периоду износи 341mm, што се сматра релативно повољним. 
Забележени  годишњи екстреми су од 395 mm (1961. год.) до 1006 mm (1954. 
год.). 

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

Снежне падавине се јављају од 30. септембра до 20. децембра и трају од 
28. фебруара до 20. марта. Период са снежним покривачем траје просечно 42 
дана са колебањем од 20 до 80 дана. Максимална констатована висина 
снежног покривача је 78 cm. 

Магла се јавља у току целе године, просечно 35 дана, са највећом 
учесталошћу у децембру, просечно 8 дана. 

4.1.2.7. Ветар 

Најизразитији ветар овог подручја је источни, заступљен са 243 ‰, који 
истовремено има и највећу средњу годишњу брзину 3,42 m⁄s. Најмању 
учесталост има јужни ветар са свега 21 ‰ у годишњој расподели. Око 40 дана 
годишње дува јак ветар од најмање 12,3 m⁄s односно 44,3 km⁄h. 

4.1.3. Хидрологија и хидрогеологија 

Хидрогеолошке одлике подручја града условљене су хидрауличким везама 
подземних вода и реке Саве. Састав тла (лес) омогућује вертикално кретање 
подземне воде, док је хоризонтално кретање мање изражено.  

Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта 
водовода у Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 2 – 2,5 m 
испод коте терена. 

Река Сава има јасно изражен утицај на осцилације нивоа подземних вода. 
Минимални и максимални пијезометријски ниво подземних вода се поклапају 
са минималним и максималним водостајима реке Саве. Утицај реке се осећа до 
500 m од обале, удаљавањем слаби, а на 2000 - 3000 m се практично се не осећа. 

Најближа тачка обухваћеног подручја је на око 50-200 m (у зависности од 
водостаја) од обале реке Саве, тј. на 30 m од одбрамбеног насипа. 
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4.2. Створене вредности у подручју плана 

4.2.1. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике простора 

Предметни блок чини централна зона насеља Стеван Сремац где постоји 
ургентна потреба за решавањем имовинско правних односа и завршном 
реализацијом  отвореног блока објеката вишепородичног становања. 

Kарактерише га мешовита приватно-јавна намена са неактивним 
површинама на најатрактивнијој локацији, уз сабирну саобраћајницу - Улицу 
Јовице Трајковића која представља главни улаз у насеље у везу са примарном 
градском саобраћајном мрежом – Улицом Стевана Сремца. Улазна и централна 
зона вишепородичног становања оивичена је реализованим породичним 
стамбеним објектима типа индивидуалних стамбених објеката, спратности 
П+1+Пк, на припадајућим парцелама површине од 400 до 600 m2. 

Раскрсница улица Стевана Сремца и Јовице Трајковића је главно саобраћајно 
чвориште овог дела града и главни улаз у насеље Стеван Сремац. Регулациони 
појас улице Јовице Трајковића је дефинисан али са недовољном ширином од 6,5 
до 7,7 m, а према условима датим у Плану генералне регулације града СМ, 
минимална ширина појаса регулације сабирних градских саобраћајница је 15 m. 
Саобраћајница са пратећим и неопходним садржајима никада није у потпуности 
реализована; 80-их година изграђен је коловоз недовољне ширине као приступни 
пут без тротоара, површина за паркирање возила, и уређених слободних, зелених 
површина. 

На источној страни од регулационог појаса улице Јовице Трајковић налази се 
низ 3 објекта породичног становања изграђених на регулацији док је на западној 
страни јавна површина оивичена са три стране улицама, на северној страни 
улица Јованке Габошац, а на јужној страни Улица Стевана Сремца. 

У северном делу блока изграђен је стамбени објекат П+2 вишепородичног 
становања, 80-их година XX века, и мањи објекат - гаража за два објекта новијег 
датума. Прилаз објекту саобраћајно је организован из улице Јованке Габошац и 
потпуности је уређен. Колски прилаз, површина за паркиранје возила и зелена 
површина, у потпуности су уређене и реализоване у складу са свим правилима 
градње. Број паркинг места одговара потребама и величини постојећег 
стамбеног објекта. 

Јужни део блока чини јавна, слободна, неизграђена и неуређена зелена 
површина уз улицу Стевана Сремца (део парцеле бр. 5159/1) и две парцеле 
нејавне намене са на којима се налазио порушени породичним објекатом са 
неуређеном зеленом површином (парцеле бр. 5156 и 5157). 

4.2.2. Постојеће стање инфраструктуре 

Подаци о постојећем стању инфраструктурних система у обухвату Плана и 
услова планирања истих добијени су од надлежних институција: 

 Електромрежа постојећа и планирана – ЕПС Дистрибуција д.о.о (услови 
бр. 89.1.0.0-Д-07.06-216335/2-16 од 25.08.2016. год.); 

 ТТ мрежа постојећа и планирана - Телеком Србија а.д. (услови бр. 7069-
305888/1-2016 од 11.08.2016. год.); 
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 Водоводна мрежа постојећа и планирана – ЈКП Водовод СМ (услови 
бр. 1288/2 од 06.10.2016. год.); 

 Гасна мрежа средњег притиска – ЈП Срем гас (услови бр. 25-1-2/16 од 
17.08.2016. год.); 

 Мрежа фекалне и атмосферске канализације, постојећа и планирана - ЈКП 
Водовод СМ (услови бр. 1288/2 од 06.10.2016. год.); 

 Услови у погледу мера заштите од пожара – Одељење за ванредне ситуације 
СМ, МУП Републике Србије (услови бр. 217-8279/16 од 12.08.2016. год.); 

 Услови за одлагање комуналног отпада – ЈКП Комуналије СМ (услови 
бр. 3289-2/2016 од 16.08.2016. год.); 

 Услови заштите непокретног културног добра – Завод за заштиту споменика 
културе Сремска Митровица (услови бр. 362-07/16-3 од 30.09.2016. године). 

4.2.2.1. Саобраћајна мрежа и објекти 

Саобраћајна путна мрежа дефинисана је деловима улица Јовице 
Трајковић и Јованке Габошац. 

Овим саобраћајницама одвија се локални транзитни саобраћај и 
истовремено се путем њих врши повезивање сабирних и приступних 
саобраћајница са градском мрежом путева. 

Улица Стевана Сремца се протеже јужном границом обухвата плана и она 
представља део примарне путне мреже . 

Унутар обухвата плана не постоје изграђене саобраћајне површине. 

4.2.2.2. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом 

На предметној локацији је изграђена водоводна мрежа АЦ ДН 100 mm 
(у Улици Стевана Сремца), односно АЦ ДН 80 mm у Улици Јовице 
Трајковића тако да постоје технички услови прикључења објеката на 
водоводну мрежу.  

Одвођење воде - канализациона мрежа 

У Сремској Митровици је усвојен сепаратни систем одвођења отпадних 
вода. 

Фекална канализација 

У Улици Јовице Трајковића изграђена је фекална канализација ДН 
200 mm тако да постоје технички услови прикључења објеката на исту. 

Атмосферска канализација 

Атмосферска канализација постоји у свим ободним улицама у 
обухвату овог Плана. 

 

4.2.2.3. Енергетска инфраструктура 

Електроенергетска мрежа и објекти 
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По ободним улицама предметног блока постоји изграђена НН ел. 
Мрежа са које се напајају постојећи објекти у улицама Јованке Габошац, 
Јовице Трајковића и Стевана Сремца. Такође у овим улицама постоји и 
изграђена јавна расвета. 

Гасоводна инфраструктура 

У просторном обухвату ПДР-а постоји изграђена ДГМ пречника 
д40mm у улици Стеван Сремца и Јованке Габошац тако да постоје 
техничке могућности прикључења објеката на исту. 

4.2.2.4. Телекомуникациона инфраструктура 

Унутар обухвата плана урађена је или реконструисана ТТ мрежа која у 
потпуности задовољава потребе постојећих стамбених и других објеката у 
ободним улицама. Постоје техничке могућности прикључења 
новопланираних објеката на исту. 

4.2.2.5. Зеленило 

Постојеће стање зеленила - дрвореда у обухвату овог ПДР-а је разнолико.  

Поред замене престарелог дрвећа неопходно је на појединим деоницама 
извршити делимичну реконструкцију, која би у једном краћем периоду 
омогућила извесно увећање функционалности појединих стабала до њихове 
коначне замене. То је могуће учинити извођењем биолошко-техничких мера 
неге на појединим стаблима. 

4.2.3. Евидентирана и заштићена културна добра 

Предметно подручје се налази у зони Сирмијум ван бедема где је обавезан 
археолошки надзор приликом извођења земљаних радова. 
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ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1.1. Подела на урбанистичке зоне 

Типолошки, блок је у целости 
планиран као отворени градски блок па 
су, самим тим, планирани објекти 
окружени заједничком, јавном, 
уређеном зеленом површином. Граница 
блока према ободним саобраћајницама 
је уједно и планирана граница парцеле 
са јавном функцијом у блоку, а такође 
та граница раздваја простор у обухвату 
Плана на две планиране урбанистичке 
зоне: зону А и зону Б. 

Зона А (0,16 ha или 51,6 % од укупне 
површине у обухвату ПДР-а) је зона 
унутарблоковског простора 
слободностојећих, стамбених и 
стамбено-пословних вишепородичних 
објеката са уређеним, слободним, 
зеленим површинама и паркинг 
простором.  

Зона Б (0,15 ha или 48,4 % од укупне површине у обухвату ПДР-а) је зона 
ободних саобраћајница, градске саобраћајне мреже, са пратећом инфраструктуром. 

1.2. Детаљна намена површина и објеката и могуће 
компатибилне намене 

Планирана је активација површина у блоку које су у постојећој намени 
неизграђене и неуређене зелене површине. Планирана намена површина у 
унутрашњости блока је вишепородично становање са компатибилним 
делатностима. Планирана типологија објеката у оквиру обухвата плана су 
слободностојећи вишепородични објекти са парцелама под габаритом објекта на 
земљишту са осталим - нејавним наменама. 

Типолошки, блок је у целости планиран као отворени градски блок па су, самим 
тим, планирани објекти окружени  заједничком, јавном, уређеном зеленом 
површином. Граница блока према ободним саобраћајницама је уједно и планирана 
граница парцеле са јавном функцијом у блоку. 

Максимална спратност објеката на простору планираном за стамбену намену је 
П+3, док је минимална спратност објеката П+2. Имајући у виду да је 
вишепородични објекат у северном делу блока изграђен са равним кровом 
спратности П+2, могућа је надоградња спрата уз прибављање претходних услова и 
појединачних мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе 

Илустрација 2 – Подела обухвата Плана на 
урбанистичке зоне 
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Сремска Митровица за израду пројектне документације. 

 

1.2.1. Биланс намене површина 

 намена површина постојеће 
стање 

планирана 
намена 

 
регулациони појас ободних саобраћајница 986 m2 32 % 1557 m2 50 %

 становање са пратећим садржајима 
(унутарблоковски простор) 2137 m2 68 % 1566 m2 50 %

 
 

вишепородично становање 317 m2 10 % 573 m2 18 %

 
 

уређене зелене површине 1535 m2 49 % 993 m2 32 %

 
 

неуређене површине 285 m2 9 %

 УКУПНО 3123 m2 100 % 3123 m2 100 %

Табела 2 – Упоредни биланс постојеће и планиране намене површина 

Процена укупне планиране бруто развијене грађевинске површине са 
задатом планираном типологијом градње је око 2500 m2, односно око 2 пута 
више од постојећег стања изграђености у обухвату плана. 

Неопходно је напоменути да је реализација новог вишепородичног објекта 
везана за реализацију, тј. реконструкцију Улице Јовице Трајковића, планиране 
колске саобраћајнице, изградњу паркинг простора, тротоара и уређених зелених 
површина. 

Илустрација 4 – Постојећа намена 
површина 

Илустрација 3 – Планирана намена 
површина 
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зона типологија објеката површина 
(m2) 

% од 
укупног 
обухвата 

намена 

А слободностојећи објекти 1566 50 % 

вишепородично 
становање и 

пратећи садржаји, 
пословање, 

уређене зелене 
површине и 

паркинг простор 

Б — 1557 50 % 
саобраћајна мрежа 

и пратећа 
инфраструктура 

укупно  3123 100 % 
простор у обухвату 

ПДР-а 

Табела 3 – Биланс планиране намине површина према урбанистичким зонама 

1.2.2. Зоне могуће изградње објекат у границама блока 

На графичким прилозима нису дефинисани обавезни габарити 
планираних грађевина већ зоне у оквиру којих је могућа изградња 
одређеног типа објекта. Уједно је дефинисана и могућност изградње 
максималног габарита планираног објекта уз услов да су сви задати 
урбанистички параметри задовољени. 

Предња грађевинска линија уз регулациони појас ободне саобраћајнице је 
обавезујућа, док је задња грађевинска линија, граница до које је могућа градња. 

За простор у обухвату ПДР дозвољена је стамбена и друга изградња објеката 
са садржајима и наменом који не производе буку и сметње за зоне у којима се 
налазе. Стамбени и стамбено-пословни објекти могу садржати и више 
функционално одвојених простора (станова и локала). Планира се пословање, 
комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбено-пословних 
објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине 
и других садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока. 

1.2.3. Објекти чија је изградња забрањена – врста и намена 

Објекти чија изградња је забрањена у појединачним зонама, према 
графичком прилогу бр. 03 ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – намена површина, су објекти: 

СВЕ ЗОНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА: објекти за које се ради или за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној 
процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне 
средине на Студију процене утицаја на животну средину; 

ЗОНА СТАНОВАЊА: објекти за производњу и остали пословни објекти који 
нису компатибилни стамбеном окружењу, објекти намењени за складиштење 
отпадака, објекти у којима се у технолошком процесу врши испуштање и 
просипање материја које су по свом саставу опасне и штетне за подземне и 
површинске воде, објекти у којима се производи бука и вибрације који нису у 
границама дозвољених вредности за стамбено окружење и слично. 
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ЗОНА САОБРАЋАЈА: објекти свих врста и намена осим објеката путне 
инфраструктуре и путне привреде, мањих монтажних објеката и комуналне 
инфраструктуре. 

1.3. Јавне површине, садржаји и објекти 

1.3.1. План регулације 

План регулације површина са јавном наменом 

Јавне површине у обухвату плана сачињава појас регулације ободних улица 
са саобраћајницама, паркинзима и уређеним зеленилом и унутарблоковске 
саобраћајне и зелене површине. То је простор од општег интереса намењен за 
изградњу саобраћајнице, паркинга, пешачких површина, уређене зелене 
површине, комуналне инфраструктуре и разделних зелених површина.  

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих 
парцела образоваће се парцеле површина јавне намене. План парцелације не 
подразумева формирање јединствене парцеле са јавном наменом унутар блока 
већ парцијално решавање пратећи динамику фаза реализације плана. 

Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се 
парцеле  и делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине 
под постојећим саобраћајним коридорима – улицама, унутарблоковска јавна 
површина и простори са осталим, нејавним наменама и планираним јавним 
функцијама као јавно грађевинско земљиште.  

Планиране трасе, коридори, регулација површина јавне намене  

Регулациона ширина планираних саобраћајних коридора у обухвату плана 
утврђена је у складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама 
смештаја планиране саобраћајне и комуналне инфраструктурне мреже и 
линијског зеленила, али и у складу са наменом простора и естетским 
критеријумима који се постављају за овај простор. Регулациона линија улица 
утврђује линију разграничења јавних и осталих површина и представља границу 
грађевинских парцела намењених за јавне површине.  

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

 планираних модерних саобраћајница за одвијање несметаног саобраћаја, 
а у  складу са наменом простора;  

 неопходних површина за одвијање пешачког и бициклистичког 
саобраћаја; 

 дефинисани простор свих линијских мрежа потребне инфраструктуре као 
и простора за изградњу инфраструктурних објеката; 

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

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

Површине јавне намене 

Планиране трасе и коридори чиниће простор јавне намене, а регулационе 
линије коридора дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице у 
квалитативном и квантитативном смислу. 

1.3.2. Одређивање површина у јавној намени са билансом 

Укупна површина обухвату ПДР је 3123 m2.  

Постојеће земљиште у јавној намени чине: 

 саобраћајне површине 986 m2, 

 уређене зелене површине 1535 m2, 

укупно 2521 m2, што је приближно 81 % земљишта у обухвату Плана. 

  постојеће планирано 

  површина 
(m2) 

површина 
(%) 

површина 
(m2) 

површина 
(%) 

јавно 
грађевинско 
земљиште 

саобраћајне 
површине 986 32 1557 50 

уређене 
зелене 
површине 

1535 49 993 32 

укупно 2521 81 2550 82 

остало 
грађевинско 
земљиште 

602 19 573 18 

укупно у обухвату Плана 3123 100,00 3123 100,00 

Табела 4 – биланс површина према подели на јавне и остале намене земљишта 

Овим планом простор за јавно грађевинско земљиште се минимално 
проширује: 

 саобраћајне површине 1557 m2, 

 уређене зелене површине 993 m2, 

и заузима укупну површину од 2550 m2 што је приближно 82 % земљишта у 
обухвату Плана. 

1.3.3. Попис парцела у јавној намени 

Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата: 

Постојеће катастарске парцеле са јавном наменом: 

Катастарска парцела бр. 5159/1, 5159/8 и 5160/1 к.о. Сремска Митровица. 

Парцеле и делове парцела за планирано јавно грађевинско земљиште: 

Катастарска парцела бр. део 5156, 5157, део 5159/1, 5159/8 и 5160/1 к.о. 
Сремска Митровица. 
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1.4. Правила парцелације и препарцелације површина са јавном 
наменом 

За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је 
прибављање земљишта према плану. 

Могућа је фазна релизација планираних унутарблоковских јавних површина. То 
подразумева могућност формирања појединачних парцела, а не јединствене 
парцеле за унутарблоковску јавну површину, према фазама реализације и 
исказаним потребама града. 

У оквиру регулације свих улица обухваћених планом налазе се саобраћајнице и 
тротоари, у ширини како је то приказано у плану. Овим планом су одређене 
регулације за јавне саобраћајнице, геометријским дефинисањем осовина и 
елементи нивелационог плана (коте на раскрсницама). 

1.5. Трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре 

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Општа правила 

Концепт саобраћаја заснива се на постојећој саобраћајној матрици. 
Предвиђена је реконструкција саобраћајних површина у целој ширине 
планиране регулације, са циљем формирања геометријских профила који 
испуњавају савремене стандарде и прописе везане за саобраћајну 
инфраструктуру. Планиране регулационе – грађевинске линије, елементи 
нивелационог и ситуационог плана и попречни профили регулације 
саобраћајница приказани су на графичком прилогу (граф. прилог: бр. 05 
ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ – саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и 
уређењем простора са јавном наменом). 

Планиране интервенције на саобраћајним површинама: 

 Проширење регулационог појаса улице Јовице Трајковића на делу који 
повезује насеље Стеван Сремац са улицом Стевана Сремца ради изградње 
колске и пешачке саобраћајнице, простора за мировање возила као и 
уређених зелених површина, 

 Проширење коловоза Улице Јованке габошац и реконструкција прилазног 
пута до постојећих гаража са местима за паркирање возила. 
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Коловоз за кретање возила 

Реконструисана траса улице Јовице Трајковића - пресек А-А 

 Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 2,75 m; примењује се 
ВР ≤ 40 km/час.  

 Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско 

Илустрација 5 - Шеме за површинска паркиралишта (димензије граничних вредности у 
метрима) 
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оптерећење од 11,5 тона, минимум 6,0 тона. 
 Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним 

попречним нагибом до сливника затворене атмосферске канализације. 
 Оивичење коловоза је са издигнутим-обореним ивичњацима. 

Коловоз за мировање возила, отворена паркиралишта - (важи за све 
улице) 

Димензионисање и приказ граничних вредности дати су у табели П.1. на 
илустрацији 6 - Шеме за површинска паркиралишта и графичким прилозима: 
графички прилог бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са регулационо-
нивелационим планом и уређењем простора са јавном наменом, Геометријски 
попречни профили; илустрација 7 – Гараже за паркирање путничких возила; 
илустрација 8 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица. За отворена 
паркиралишта на јавној површини користе се вредности из табеле П.1. које се 
односе на краткотрајно паркирање. 

 
Илустрација 6 - Гараже за паркирање путничких возила (димензије граничних 

вредности у метрима) 

Паркирање путничких возила је ван коловоза за кретање у регулационом 
појасу саобраћајница, ивично или сепарисано. 

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

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

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

 
Илустрација 7 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица (димензије 

граничних вредности у метрима) 

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

Пешачке саобраћајне површине - (важи за све улице) 

Пешачки саобраћај планира се преко саобраћајних површина у оквиру 
регулације саобраћајница. По правилу, ради се о обостраним или једностраним 
пешачким стазама вођеним на правцима саобраћајница. Димензионисање 
пешачких стаза приказано је на графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 
- саобраћајнице са регулационо-нивелационим планом и уређењем простора са 
јавном наменом. 

 Ширина пешачких стаза за примарне и сабирне саобраћајнице је минимум 
1,6 m за саобраћајни профил (изузетно 1,5 m), односно 2,0 m за слободни 
профил. 

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

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

 Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима: 

а) максимално +12 cm - на месту контакта са коловозом намењеном за 
кретање возила на месту контакта са подужним паркингом 

б) максимално +10 cm - на месту контакта са управним и косим паркинзима. 

Нивелациони план јавних површина 

На графичком прилогу бр. 05 - ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ - саобраћајнице са 
регулационо-нивелационим планом и уређење простора са јавном наменом 
приказане су оквирне планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање 
нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће утврђено при изради 
одговарајуће пројектно техничке документације. 
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Одводњавање површинских вода врши се гравитационо ка систему затворене 
атмосферске канализације, са нагибом усмереним од грађевинске/регулационе 
линије ка саобраћајници. Основ за утврђивање нивелационог плана су постојеће 
коте терена,  колских прилаза, пешачких стаза на регулационим линијама и 
заштитних тротоара око објеката. Максимални попречни нагиби на пешачким 
стазама су 2 %, а минимални су утврђени на основу граничних вредности које 
испуњавају услов за површинско одвођење атмосферских вода и од техничко-
технолошких ограничења. 

Приликом пројектовања објеката и саобраћајних површина применити 
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). 

1.5.2. Зелене површине 

Поред замене престарелог дрвећа неопходно је на појединим деоницама 
извршити делимичну реконструкцију, која би у једном краћем периоду 
омогућила извесно увећање функционалности појединих стабала до њихове 
коначне замене. То је могуће учинити извођењем биолошко-техничких мера 
неге на појединим стаблима. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Улично зеленило 

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

У ширем уличном профилу могуће је формирати групе садница лишћара и 
четинара са спратом шибља. 

Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде 
између 2,5 - 3,5 m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице 
коловоза, а шибље 2 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не 
би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од избора врста. Растојање 
између дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 
5-15 m. 

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне 
погодности за кретање саобраћаја и пешака и заштиту од буке и атмосферских 
гасова. Неопходно је стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току   
кретања. 

При избору врста треба водити рачуна о правцу доминантног ветра, 
декоративним својствима врста (фенолошке особине) и њиховој прилагођености 
условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни 
капацитет земљишта, прашину, гасове). 

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

Услови за уређење слободних зелених површина 

Слободне зелене површине око стамбених објеката, уредити у слободном 
пејсажном стилу. За озелењавање користити групе зимзеленог и листопадног 
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шибља које имају најпре заштитну, потом и декоративну функцију, а не 
заклањају визуре. 

Пожељно је да биљке мењају боју у свом биолошком циклусу и да формиране 
композиционе групе садрже различите биљне врсте. Прилаз стамбеним 
објектима решити са нижим биљним врстама које имају декоративни карактер 
(руже, ниски и полегли четинари, сезонско цвеће, трајнице). 

Највећу површина треба да припада травњаку на коме ће планиране групе 
дрвећа шибља и цвећа доћи до свог пуног изражаја. За заснивање травњака 
користити бусен траве који је адекватан условима средине. 

Услови за уређење паркинга 

Паркинзи су простори на којима је неопходно извршити засену нарочито 
током врелих летњих дана. За озелењавање паркинг места користити врсте са 
широком крошњом које стварају засену и поседују позитивне микроклиматске 
особине. Такве су разне форме високих лишћара: јавора, јасена, каталпе и др. 

Општа правила уређења за зелене површине: 

1. обавезна израда Идејних пројеката озелењавања уличних коридора, који 
ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошког материјала, 
његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер 
и предрачун; 

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

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

4. избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене 
врсте; 

5. учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% 
(оптимално 50%), а примену четинарских врста (максимум 20%) 
ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама, од 
укупног минималног  процента  грађевинске парцеле под зеленим  
површинама; 

6. не планирати садњу инвазивних врста: јасенолисни јавор (Acer negundo), 
кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни 
копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива  ограда  (Lycium  
halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза 
(Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Faloppa japonica), 
багрем (Robinia pseudoacacia); 

7. планиране зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз 
одговарајућу разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности 
дрвенасте вегетације  заштитних појасева; 

8. у простору према фреквентним саобраћајницама избегавати садњу врста 
са јестивим плодовима које би привукле животиње и повећале њихов 
морталитет, а паркинг просторе равномерно прекрити високим 
лишћарима; 

9. саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости. 
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Напомене за уређење озелењених површина 

За слободне и уређене површине (фонтане, поплочање, расвету) користити 
савремене материјале и стилски уједначен мобилијар. 

Није дозвољено ограђивање, осим инфраструктурних објеката и дечијих 
игралишта. 

Извођење радова на озелењавању вршити у складу са Одлуком о јавним 
зеленим површинама. Садни материјал који се користи при озелењавању 
простора, треба да је квалитетан и да има одговарајућу старост. Подигнуто 
зеленило одржавати редовно и уредно. Одржавање зеленила треба да има трајни 
карактер. На крају вегетационог периода треба извршити попуњавање у складу 
са насталим потребама. Озелењавање ће се вршити на основу Плана 
озелењавања у саставу пројекта уређења јавних површина. 

1.5.3. Водна инфраструктура 

1.5.3.1. Снабдевање водом 

У оквиру обухвата Плана водоснабдевање корисника је решено 
водоводном мрежом којаје стара и до 50 година, тако да постоји реална 
потреба за реконструкцијом и заменом материјала уз избацивање старог 
азбестцементног цевовода. 

У оквиру планираних новоформираних улица за потребе водоснабдевања 
корисника потребна је изградња водоводне мреже пречником мин. ДН 
100 mm према техничким условима и прописима за противпожарну мрежу, 
продужетком постојећих цевовода водоводне мреже, уз обезбеђење редовног 
водоснабдевања корисника и потребног притиска за ПП хидрантску мрежу. 
Уличну мрежу водовода предвидети у зеленим површинама поред 
саобраћајница и тротоара, на довољном растојању од осталих инсталација 
распоређених у простору, а према плану. Карактеристике објеката водоводне 
мреже дефинисати кроз израду  техничке документације. Израду пројектне 
документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења 
објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима 
надлежног јавног и комуналног предузећа. 

1.5.3.2. Одвођење вода 

Фекална канализација 

На подручју предметног плана изграђена је фекална канализациja 
ДН 200 mm у Улици Јовице Трајковића. Постоје услови прикључења на 
фекалну канализацију на предметној локацији. 

Трасу мреже фекалне канализације полагати између две регулационе 
линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас, или 
алтернативно, средином саобраћајне траке, како је и приказано на 
графичком прилогу (трасу полагати са једне стране улице или обострано 
зависно од ширине уличног фронта). Трасе ровова за полагање цевовода 
фекалне канализације се постављају тако да задовољи прописана 
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. 
Минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у 
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зонама где није могуће испуњење услова али тако да не сме угрожавати 
стабилност осталих инсталација. 

Атмосферска канализација 

На подручју предметног плана у ободним улицама изграђена је 
атмосферска канализација. ПДР-ом се планира реализација система 
евакуације атмосферских вода унутар блока у складу са фазном 
реализацијом јавних простора. Планира се одводњавање свих слободних 
површина и улица у обухвату плана, водећи рачуна о квалитету вода које 
се прихватају атмосферски канализациони систем. 

Атмосферске воде са предметне парцеле није дозвољено упуштати у 
фекални колектор већ предвидети њихово упуштање у атмосферску 
канализацију, а према условима недлежне институције. 

Водоводну мрежу, канализациону мрежу и мрежу атмосферске канализације 
обавезно градити пре изградње саобраћајне мреже. 

Изградњу нове водоводне и канализационе мреже изводити у свему према 
Закону о планирању и изградњи, а у складу са постојећим изведеном мрежом и 
расположивим простором. Неопходно је приликом израде пројектне 
документације урадити синхрон план уз тачно дефинисање трасе планиране 
инфраструктуре уз обезбеђење техничких услова код паралелног вођења 
инсталација од мин. 1,0 m осовински између планираних траса инсталација. 
Приликом укрштања инсталација потребно је поштовање висинског услова од 
мин. 3ДН између инсталација (надслој земље од мин. 30 cm) уз обавезно 
зацевљење и постављање трака за обележавање. 

1.5.4. Енергетска инфраструктура 

1.5.4.1. Електроенергетски систем 

На простору у  обухвату Плана постоји изграђена НН ел. мрежа са које 
се напајају постојећи објекти. Такође у улицама постоји и изграђена јавна 
расвета. 

Да би се обезбедили услови за nрикључење будућег објеката у оквиру 
планираног стамбеног блока потребно је изrрадити cлeдeће: 

 Кабловски вод 1 kV од постојећег ССРО испред вишестамбене зграде 
бр. 1 у Улици Јовице Трајковића до КПК и ОММ на будућем објекту; 

 Орман мерног места (ОММ) са потребним бројем мерних места у 
зависности од захтева будућег инвеститора 

Јавну расвету у складу са потребама стамбеног блока. 

Планирана канделаберска јавна расвета на челичном цевастим стубовима 
висине 5 m напајаће се из планираних ТС из којих ће бити могуће и њено 
паљење односно гашење. Паљење и гашење јавне расвете предвидети ручно и 
аутоматски (помоћу фото ћелије). 

Изградња планиране електромреже пратиће динамику изградње 
планираних садржаја. 

1.5.4.2. Гасоводни систем 
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У простору обухваћеном Планом детаљне регулације, постоји изграђена 
полиетиленска дистрибутивна гасна мрежа пречника д40mm и то у улицама 
Стевана Сремца и Јованке Габошац. 

Планирана изградња вишепородичног објекта не угрожава постојећу 
дистрибутивну гасну мрежу. 

Постоје техничке могућности снабдевања природним гасом планираног 
вишепородичног објекта у обухвату Плана, са полиетиленске ДГМ у Улици 
Стевана Сремца, изградњом прикључног гасовода максималног капацитета 
Q = 40 m3/h. 

1.5.4.3. Обновљиви извори енергије 

Посебни циљеви уређења, развоја и заштите подручја су одрживо 
коришћење природних ресурса и коришћење обновљивих извора енергије. 
Обновљиви извори енергије у Војводини су: сунчева (соларна) енергија, 
енергија ветра, хидропотенцијал текућих и стајаћих вода и други. 

Соларна енергија може да се искористи активно или пасивно. Активна 
примена подразумева њено директно претварање у топлотну (помоћу 
соларних колектора или соларних котлова) или електричну енергију (помоћу 
фотонапонских ћелија). Пасивна примена соларне енергије подразумева 
искоришћење дозрачне соларне топлотне енергије одговарајућим техничким 
решењима омотача зграде (осмишљени распоред просторија и застакљених 
површина, примена одговарајућих материјала итд.) 

Постоји знатан потенцијал енергије Сунца и треба створити услове за 
његово коришћење. Топлотни ефекат сунца преко термалних соларних 
колектора, може се користити на мањим индивидуалним објектима, као на 
већим (јавним) објектима.  

Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским 
системима грејања или као допуна класичним системима грејања. 

1.5.5. Телекомуникациона инфраструктура 

Приликом израде Плана детаљне регулације за просторни блок, неопходно је 
планирати заштиту постојеће телекомуникационе инфраструктуре и њено 
измештање уколико то наложе околности. Евентуално измештање постојеће 
телекомуникационе инфраструктуре сносиће инвеститор. 

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и 
локалних путева а на основу услова које прописују надлежне институција. Стога 
је потребно планирати телекомуникациони коридор уз све будуће саобраћајне 
коридоре на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације. 

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø 110 mm на местима 
укрштања траса телекомуникационих каблова са коловозом, као и испод 
бетонских и асфалтних површина на трасама каблова, како би се избегла 
накнадна раскопавања. 

Приликом планирања нове саобраћајне инфраструктуре на простору 
обухвата Плана, планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно 
провлачење телекомуникационих каблова, а у оквиру парцела у власништву 
имаоца саобраћајне инфраструктуре. 
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Унутрашњу инсталацију у планираном објекту извести ДСЛ кабловима према 
ИЕЦ 62255 стандарду. У свакој просторији планирати 2×2, 4×2 или 6×2 ДСЛ кабл. 
Инсталационе ДСЛ каблове (УТП каблови категорије 5е) планирати са ХФФР 
омотачем. Полагање инсталационих каблова планирати у цев у зиду или у 
техничке канале уколико су пројектом објекта предвиђени. У случајевима када 
се планира полагање каблова у ПВЦ каналице, ради заштите од утицаја ЕЕ 
каблова, ефикасније је коршћење СТП каблова. Поред инсталационих каблова 
планирати још једну цев Ø 32 mm или Ø 36 mm за вертикални развод и цеви 
Ø 16 mm или Ø 23 mm за хоризонтални развод у зиду за потребе евентуалног 
накнадно полагања оптичких каблова. На страни корисника каблове завршити у 
одговарајућој корисничкој кутији на РЈ45 утичници. 

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја, а при планирању обавезно водити 
рачуна о минималном светлом растојању друге инфраструктуре од постојеће ТК 
инфраструктуре. 

Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и 
одговарајуће мере предострожности как не би, на било који начин, дошло до 
угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких 
карактеристика постојећих ТК каблова. 

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

1.5.6. Комунална инфраструктура 

Прикупљање и одношење комуналног отпада планира се у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица (број 
услова 3289-2/2016, од 16. 08. 2016. године).  

Основни предуслови за несметано прикупљање и изношење комуналног 
отпада из предметног блока су: 

 уређење простор за одлагање комуналног отпада, прилагођених 
контејнерима запремине 1,1 m3. Предвиђена места морају бити у нивоу 
коловоза или са обореном ивицом према коловозу, због покретљивости 
контејнера и лакше манипулације истим; 

 за новоизграђене објекте вишепородичног становања, на петнаест 
стамбених јединица неопходан је 1 контејнер запремине 1,1 m3; 

 саобраћајнице за прилаз контејнерском месту или канти за смеће, требало 
би да имају минималну ширину 3,6 m, висину пролаза 4,0 m и носивост 
коловоза већу од максималне носивости специјалних возила-смећара, 
чија је просечна бруто тежина 18 тона. 

Простор за постављање посуда и контејнера за прикупљање отпада 
инвеститори морају предвидети на сопственим парцелама.  
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1.5.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за 
издавање локацијске и грађевинске дозволе 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за 
издавање локацијске и грађевинске дозволе: 

 Условни елементи за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 
подразумевају доказе о могућем обезбеђењу капацитета за прикључке на 
комуналне инфраструктурне системе за нове потрошаче. Пре почетка 
изградње за парцеле намењене за изградњу у зони становања потребно је 
да су испуњени услови за прикључење на јавни пут и јавну комуналну 
инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација...).  

 Такође, претходни услови Завода за заштиту споменика културе за 
појединачне локације су условни елементи за издавање локацијске и 
грађевинске дозволе, имајући у виду специфичности Сремске Митровице 
као макро археолошког локалитета и очување културно-архитектонске 
баштине постојеће урбаног окружења. 

 Неопходно је напоменути и основне услове за издавање локацијских 
услова и грађевинске дозволе, према одредбама овог ПДР-а, а то су 
регулисани имовинско-правни односи на предметној парцели, 
дефинисане и реализоване регулационе линије парцеле у складу са овим 
ПДР-ом по зонама-блоковима, односно потврђени Урбанистички 
пројекти за локације предвиђене овим ПДР-ом. 
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1.6. Услови и мере заштите простора у обухвату плана 

1.6.1. Заштита непокретних културних добара 

Према условима Завода завода за заштиту споменика културе Сремска 
Митровица бр. 362-07/16-3 од 30.09.2016. године прописани су следећи услови 
и мере заштите за простор у обухавту плана: 

 Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву 
Инвеститора за изградњу; 

 Обавезан археолошки надзор од стручне службе овог Завода приликом 
извођења земљаних радова на изградњи; 

 Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или 
арехеолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у 
Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не 
оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у 
складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима; 

 Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради 
истраживања локације; 

 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, 
заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту; 

 Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 8 дана пре почетка 
пријави овом Заводу извођење земљаних радова. 

1.6.2. Услови и мере заштите животне средине 

ПДР-ом су дата, у ширем смислу, техничка решења у складу са условима за  
заштиту животне средине.  

За постојеће парцеле дозвољена је стамбена, стамбено пословна и друга 
изградња објеката са садржајима и наменом који не производе буку и сметње за 
стамбене зоне у којима се налазе. Стамбени и стамбено пословни објекти могу 
садржавати и више функционално одвојених простора (станова или локала). 
Планира се пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима 
стамбених објеката као претпоставке за развој приватног предузетништва, 
услуга, трговине и других садржаја имајући у виду атрактивност положаја блока.  

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

У контексту заштите и очувања квалитета животне средине простора у 
обухвату плана неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и 
земљишта. 
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У контексу заштите воде од загађења предвиђено је: 

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

 сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода до 
реципијента. 

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

Коришћењем природног гаса као енергента за обезбеђење топлотне енергије 
простора заштитиће се ваздух, као природни ресурс, од загађења. 

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

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

1.6.3. Услови и мере заштите природних добара 

У обухвату ПДР-а не постоји природни споменик ботаничког карактера као 
ни заштићених дрвореда који су под управљањем Завода за заштиту природе. 

У обухваћеном подручју нема природних добара под надзором Завода за 
заштиту природе Републике Србије из Новог Сада. 

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

1.6.4.1. Заштита од земљотреса 

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

1.6.4.2. Заштита од пожара 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-
техничке мере заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање 
простора у насељима кроз урбанистичке показатеље (намена површина, 
индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења (регулациона 
линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, 
ширина саобраћајница, паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере 
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заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, 
електроенергетских и гасних постројења. 

Технички услови за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија дефинисани су Правилником о техничким захтевима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија, „Сл. лист СЦГ“, 
бр. 31/2005. 

Сектор за ванредне ситуације у оквиру МУП-а Републике Србије не 
дефинише посебне услове у погледу мера заштите од пожара. У фази 
пројектовања и изградње објеката са свим припадајућим инсталацијама, 
опремом и уређајима, потребно је применти мере заштите од пожара 
утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим 
актима којима је уређена област заштите од пожара. 

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

1.6.4.3. Заштита од удара грома 

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

Инсталација заштите састоји се од спољашње и унутрашње громобранске 
инсталације. 

Спољашња громобранска инсталација 

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

Унутрашња громобранска инсталација 

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

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

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

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

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

1.6.4.4. Заштита од поплава 

Обухваћено подручје плана налази се у брањеном подручју насеља. 
Такође, предметно подручје чија надморска висина варира од 78,80 – 83,12 
мНВ налази се изнад коте. 

Напомена: Приобално подручје Општине Сремска Митровица брани се од 
великих вода реке Саве системом одбрамбених насипа на левој и десној обали. 
Почетак изградње ових насипа датира још од почетка прошлог века. На 
подручју Општине Сремска Митровица, средином седамдесетих година 
прошлог века (почетак реконструкције 1972. год.), левообални и деснообални 
Савски насипи реконструисани су на 1 % велику воду тј. насипи су рачунати 
на велике воде које се појављују једном у 100 година. Кота круне левообалног 
насипа креће се од 81,40 до 82,30 мНВ. 

 

 

1.6.4.5. Заштита од ратних дејстава 

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

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

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

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

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

Планирање и пројектовање јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, 
пешачких прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које 
користе лица са посебним потребама у простору, извести у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). При 
изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није дозвољено 
формирање вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То 
подразумева изградњу пешачких површина са континуалним попречним и 
подужним падовима, без нагле промене висине, при чему су нагиби ограничени 
са следећим максималним вредностима: 

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

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

1.7. Мере енергетске ефикасности 

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

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

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

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

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

 сопственом производном енергијом и другим факторима; 

 изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернетивних и 
обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора 
енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и 
хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објекта обухвата следеће мере: 

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

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

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

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

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

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

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

Мере за даље побољшање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у 
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 
рационалност и намеравано коришћење објеката. 
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2. Правила грађења 

2.1. Општа правила грађења 

2.1.1. Правила грађења за блокове 

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

Хоризонтална и вертикална регулација блока 

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

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

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

 ширином улице; 

 висином постојећих објеката; 

 индексом заузетости или; 

 индексом изграђености; 

 капацитетом парцела у блоку за паркирање за одређену намену; 

 амбијенталним и естетским критеријумима. 

Планирани развој постојећег градског ткива у оквиру обухвата Плана развија 
је отворени тип блока. 

Типологија блокова 

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

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

2.1.2. Правила грађења за парцеле 

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

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

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

Одступања од грађевинске линије 

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 1,2 m и то на нивоу првог 
спрата, а на делу објекта вишем од 3 m, (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 12 m нису дозвољени испади преко регулационе линије; 

2. на делу објекта према бочном дворишту, ако је грађевинска линија објекта 
најмање 5,5 m 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 5,5 m 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. 

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

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

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњу фасаду објекта, 
испред грађевинске линије, ако је грађевинска линија најмање 3 m увучена у 
односу на регулациону линију и ако савлађују висину од максимално 1,2 m. У 
осталим случајевима степениште улази у габарит објекта. 

На бочном или задњем делу објекта отворене степенице морају се постављати 
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тако да не ометају пролаз у двориште, тј. на минималном растојању од 2,5 m од 
бочне суседне границе парцеле. 

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

2.1.3. Правила грађења за зграде 

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

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

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

Габарит објекта је одеђен: 

 висином зграде дефинисаној према блоковима типичних градских 
целина; 

 у односу на суседне објекте и парцеле; 

 степеном заузетости или индексом изграђености; 

 капацитетом парцеле за паркирање за одеђену намену; 

 амбијенталним и естетским критеријумима. 

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

Неопходна растојања која важе за стамбени или пословни објекат важе и за 
све друге објекте на парцели осим ако је у постојећем стању другачије или ако 
постоји сагласност суседа на такву диспозицију објекта. 

Максимална дозвољена светла висина пословног простора без галерије је 
350 cm. 

 

Висина објекта је: 

1) на равном терену - растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за 
објекте са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом). 
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта; 

2) на стрмом терену са нагибом од или према улици – растојање од коте 
заштитног тротоара на предњој страни објекта до коте слемена (за објекте 
са косим кровом), тј. до коте венца (за објекте са равним кровом); 

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



 

детаљ   
40 

План детаљне регулације просторног блока између улица 
Јованке Габошац, Јовице Трајковића и Стевана Сремца 

Град Сремска Митровица 

септембар 
2019 

    

од средње висине тротоара на регулационој линији, тј. средње висине 
линије терена до коте слемена (за објекте са косим кровом), тј. до коте 
венца (за објекте са равним кровом). 

Висина вишепородичног стамбеног објекта, стамбено-пословног или 
пословно-стамбеног објекта не може прећи 20 m . 

Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12 m.  

спратност објекта 
висина објекта (m) 

максимална минимална 

П+0 7,5 3 

П+2 13,5 9 

П+2+Пк 14 10,5 

П+3 16.5 12 

Табела 5 – Висина објекта у зависности од спратности (максимална дозвољена висина је 
дефинисана за објекте са косим кровом, док је минимална висина дефинисана за објекте 

са равним кровом) 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (сутерен само 
испод вишег дела приземља код објеката са смакнутим етажама) ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе и ако је то у складу са условима 
ЗЗСК. 

Максимални дозвољени нагиб кровних равни је до 25 степени. Кровне равни 
формирати тако да слив воде објеката у непрекинутом низу генерално буде 
двоводни ка улици и ка дворишту, или сложени на објектима у прекинутом низу 
или слободностојећим објектима, са могућим детаљима у виду кровних баџа и 
другачијег слива. 

Нови објект не може заклањати директно осунчање другом објекту више од 
половине трајања директног осунчања. 

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 (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+2 10 9 

П+2+Пк 12 10,5 

П+3 13 12 

Табела 6 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта 

На свим објектима у обухвату плана, дозвољено је постављање атике у равни 
фасаде, у висини кровног венца, максималне висине 120 cm, са могућим 
акцентима до максималне висине од 3 m. 

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

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

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

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

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

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

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и 
делатности) кота приземља може бити максимално 0,2 m виша од нулте коте (за 
објекте на равном терену), тј. од коте заштитног тротоара на предњој старни 
објекта (за објекте на стрмом терену). 

Висинска разлика до 1,2 m се решава денивелацијом унутар објекта. 

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

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

Галерија је отворена платформа конзолно или стубовима испуштена у 
унутрашњи простор једне просторне целине-дела објекта. По правилу галерије 
се налазе у приземљу пословног или стамбено-пословног вишеспратног објекта 
чија структура је решена системом полунивоа. Није дoзвољено затварање делова 
галерије у односу на јединствени простор у којем се налази. Површина галерије 
не може прећи 50 % површине доњег нивоа просторије у којој се налази. 
Максимална висина пословног простора са галеријом, мерено од пода доњег 
нивоа до плафона горњег нивоа је 5 m. Висина простора испод галерије је 
минимално 2,4 m, а висина галерије до плафона просторије је минимално 2,0 m. 

Светларник објекта је ненаткривени простор са три односно четири стране 
затворен сопственим зидовима. Површина се одређује тако да свакој етажи 
зграде одговара површина од 1 m2 светларника, при чему он не може бити мањи 
од 3 m2. Светларник новог објекта се мора ускладити са положајем светларника 
суседног објекта. Минимална ширина светларника је 1 m (растојање од објекта 
до границе суседне парцеле). Максимална дужина светларника је 5,5 m, а 
максимална површина 20 m2. Површина светларника рачуна се у неизграђени 
део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8 m. Није 
дозвољено отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног 
објекта. Мора се обезбедити приступ првој етажи светларника и одводњавање 
атмосферских вода. 
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Атријум објекта је наткривени или ненаткривени простор са четири стране 
затворен сопственим зидовима минималне површине 20 m2. У атријуму објекта 
дозвољени су отвори стамбених и пословних виталних просторија. Одстојање 
наспрамних зидова са отворима виталних просторија не сме бити мање од 5,5 m. 

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

Надзиђивање и доградња 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.. 

Надзиђивање и формирање поткровља при реконструкцији равног крова 

Надградња постојећих објеката могућа је у оквиру планираних висина за 
одређен тип блока према посебним правилима градње по целинама датим у 
плану, при чему се посебна пажња мора обратити на висински однос са суседним 
објектима. 

Доградња новог дела зграде 

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

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

 типом блока; 

 постојећим објектима на суседним парцелама; 

 статичким могућностима објекта и тла. 
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Доградња подразумева обезбеђивање одговарајућег броја паркинг места 
за нове и постојеће капацитете према овим правилима. У припреми 
пројектне документације приказати све постојеће објекте на парцели, 
њихову спаратност и нето површине стамбеног и пословног простора. 

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

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

Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних 
утицаја. 

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

Реконструкција постојећих објеката 

Објекти предвиђени за рушење не могу се дограђивати, а до привођења 
намени простора на објекту се може изводити реконструкција и рестаурација. 

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

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

Таван – код постојећих објеката у циљу заштите објеката од прокишњавања 
и побољшања услова становања таван се може адаптирати у поткровље ако 
постоје поткровни и други услови. Дозвољено је претварање таванског простора 
у користан простор са истом нивелетом слемена, тј. без промене висине и других 
геометриских карактеристика крова, с тим да се у користан простор рачунају 
само они делови таванског простора чија је светла висина већа од 1,5 m. 
Формирање новог корисног простора подразумева обезбеђење одговарајућег 
броја паркинг места према планом задатим параметрима, на припадајућој 
парцели. 

Отварање подрума је интервенција којом се подрумске просторије 
постојећег објекта повезују са спољним простором или другим деловима зграде 
са намером да се добије нови користан простор. Степеништа за приступ 
реконструисаном сутеренском делу објекта могу бити ван грађевинске линије на 
парцели и то максималне ширине 1 m, уз услов да не ремете колски пролаз 
објекту. Поменута степеништа не могу постављати ван регулационе линије блока. 

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

Назидак последњих етажа објеката 

Назидак таванске етаже на новим објектима вишепородичног становања 
није дозвољен. 

На постојећим објектима, максимални назидак таванског простора на 
основној, вертикалној, фасадној равни без испада је 0,9 m. 
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Назидак поткровља на новим објектима свих врста дозвољен је до највише 
1,6 m. Назидак поткровља на постојећим објектима је последња етажа са 
назитком од 0,9 до 1,6 m за породичне објекте, а за вишепородичне објекте од 
0,9 до 2 m. Свака последња етажа или део етаже постојећег објекта чији је 
назидак на основној фасадној равни без испада већи од 1,6 m за породичне 
објекте и 2 m за вишепородичне објекте, чини последњу спратну етажу објекта. 
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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2.2. Посебна правила грађења по урбанистичким блоковима 

2.2.1. Блок А 

Локација 

Источни део обухвата план. Блок омеђен улицама Јовице Трајковића, Јованке 
Габошац, Стевана Сремца и парцелама индивидуалног становања на западној 
страни. 

Намена 

Доминантна намена је вишепородично становање. 

Тип блока 

Отворени блок (види 2.1.1. Правила грађења за блокове) 

Типологија објеката у блоку 

Слободностојећи објекти на парцелама под габаритом. Слободностојећи 
објекти су они чије бочне грађевинске линије и грађевинске линије према задњој 
линији парцеле не додирују одговарајуће линије грађевинске парцеле. 

Урбанистички параметри 

Максимални индекс изграђености на нивоу парцеле је до 4,0. 
За новопланирани објекат у јужном делу блока грађевинска линија приземља 

се поклапа са регулационом на источној страни, док је на северној и западној 
страни увучена за мин. 1 m, а на јужној 1,6 m у односу на регулациону линију. 
Грађевинска линија спрата за исти објекат се поклапа са регулационом линијом. 
За објекат гаража на западној страни блока грађевинска линија је са свих страна 
увучена 0,6 m у односу на регулациону линију. За постојећи објекат 
вишепородичног становања грађевинска линија се поклапа са регулационом. 

Спратност 

Максимална П+3, минимална П+2. Изузетак је објекат гаража где је 
максимална спратност П. 

Дозвољена је употреба таванског простора као користан простор, у виду 
повученог спрата, са истом нивелетом слемена, с тим да се у користан простор 
рачунају само они делови таванског простора чија је светла висина већа од 1,5м 

Висина коте приземља 

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

Паркирање возила 

На унутар-блоковским јавним површинама за паркирање возила у границама 
обухвата плана. 
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Висина кровног венца 

спратност објекта 
висина кровног венца (m) 

максимална минимална 

П+0 4 3 

П+2 10 9 

П+2+Пк 12 10.5 

П+3 13 12 

Табела 7 – Висина кровног венца у зависности од спратности објекта у блоку А 

Максимајна висина објекта 

Максимална висина објекта је 16,5 m. 

Правила грађења 

Назидак таванске етаже - на новим објектима вишепородичног становања 
није дозвољен.     

Назидак поткровља на новим објектима дозвољен је до највише 1,6 m. 
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 материјализација 

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. 

Боју кровног покривача хармонично ускладити са преовађујућом бојом 
кровних покривача осталих објеката у окружењу и избегавати употребу 
контрастно обојених кровних покривача. 

Кровни покривач прилагодити нагибу крова, а дозвољени нагиб кровних 
равни је од 15° до максималних 25°. 

Правила парцелације 

Најмања грађевинска парцела за изградњу вишепородичних, 
слободностојећих објеката у блоку отвореног тип је 300 m2. 

Посебна правила, ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле у блоку отвореног типа се не могу ограђивати. 

Изградња другог објекта на парцели 

Како блок отвореног типа подразумева парцеле под габаритом објекта 
изградња другог објекта на парцели није могућа. 
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2.3. Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за 
паркирање возила 
Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, 

односно непосредан приступ на јавне саобраћајне површине, а за објекте повећаног 
ризика од пожара приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризикa од пожара („Сл. Лист СРЈ“, 
број 8/95). 

За прикључак на унутарблоковску саобраћајну инфраструктуру, односно колско 
– пешачки прилаз до парцеле за вишепородичне и објекте са претежном пословном 
наменом, потребно је прибавити услове и сагласност од управљача пута. 

Паркинг места за потребе планираних објеката дефинисана су на јавној 
површини. Могућа је изградња подземних гаража на сопственој парцели уз 
поштовање свих правила и стандарда који дефинишу такву врсту објеката. 

Граничне вредности саобраћајних површина за кретање и мировање возила 
димензионисане су према напред наведеним вредностима: 

 Коловоз за мировање возила – отворена паркиралишта 

Димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице и 
паркинг места дати су у табели П.1. и графичким прилозима П.1., П.2. и П.3 на 
илустрацији 6 - Шеме за површинска паркиралишта, и графичким прилозима 
Х.1. и Х.2. на илустрацији 8 - Паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица. 
За отворена паркиралишта на сопственој парцели користе се вредности из табеле 
П.1. које се односе на дуготрајно паркирање; 

 Паркинг гараже 

Димензионисање и приказ граничних вредности приступне саобраћајнице, 
паркинг места и бочних ограничења дати су у графичким прилозима Г.3., Г.4. и 
Г.5. на илустрацији 7 - Гараже за паркирање путничких возила, и графичким 
прилозима Х.1. и Х.2. на илустрацији 8 - Паркинг места за хендикепирана и 
инвалидна лица. У случају одступања од задатих граничних вредност обавезно је 
у пројекту приказати проверу проходности за меродавно возило – путнички 
аутомобил; 
Савладавање висинских разлика између различитих нивоа врши се путем рампи. 
Минимална ширина рампе у правцу је 3,50 m. Код кружних рампи обавезан је 
приказ проходности за меродавно возило; 

Подужни нагиби наткривених рампи за мале гараже намењене за познате 
кориснике (становање, запослени) су максимално 15% за наткривене рампе са 
обавезном применом елемената заобљења на вертикалним кривинама и 
максимално 12% за откривене рампе; 

Планиране гараже морају бити реализоване у складу са Правилником о 
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија („Сл. Лист СЦГ“, број 31/05). 

Саобраћајно решење треба нарочито да садржи: 

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

 саобраћајне површине намењене за кретање пешака, 
 саобраћајне површине намењене за кретање и мировање возила. 
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2.4. Услови прикључења објеката на комуналну инфраструктуру 

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

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

2.4.1. Услови прикључења објеката на водоводну мрежу 

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни 
водовод. 

Прикључак на јавни водовод врши искључиво ЈКП „Водовод“ Сремска 
Митровица, а почиње од споја са водоводном мрежом и завршава се у склоништу 
за водомер закључно са мерним уређајем. 

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује 
ЈКП, а у складу са техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и 
Правилником ЈКП. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан 
прикључак. Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником 
ДН 25 mm. 

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у стамбеним објектима, 
пословним просторијама, гаражама, по правилу постављају се у засебно 
изграђена склоништа ван објекта или унутар објекта у вишестамбеним објектима 
у заједничким просторијама у специјално изграђеним касетама за смештај 
водомера. Код стамбено пословних објеката обавезно је раздвајање инсталација 
са монтажом засебних водомера за стамбени и за пословни део објекта. 

Код изградње нових зграда колективног становања потребно је обезбедити да 
свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који се мора 
поставити у заједничке просторије уз монтажу заједничког водомера у шахту 
којим би се мерила кумулативна потрошња воде. Индивидуални водомер са 
арматуром у вишестамбеном објекту по правилу мора бити смештен у касети - 
ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног 
материјала, а лоциран у заједничким просторијама. 

Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван објекта 
на парцели корисника на максимално 1 m од регулационе линије. 

Код надградње и реконструкције зграда колективног становања 
водоснабдевање нових стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег 
водомера уз израду нових унутрашњих исталација тако да се омогући 
постављање водомера за сваку нову стамбену јединицу приликом 
реконструкције комплет унутрашњих инсталација објекта. 

2.4.2. Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације 

Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону 
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мрежу или путем септичких јама. Прикључак на фекалну канализацију врши 
искључиво ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица. Прикључак на фекалну 
канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту. 
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта, 
техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП. 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом, за коју постоје технички 
услови, мора се прикључити на канализациону мрежу. 

Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ДН 
160 mm. 

2.4.3. Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу 

За потребе прикључења планираног комерцијално-пословног центра 
потребно је планирати нове електроенергетске објекте (ТС и кабловске водове 
20кV) у складу са потребама инвеститора. 

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

2.4.4. Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу 

Услови за прикључење планираних објеката на телекомуникациону мрежу 
прибављају се од надлежног предузећа. 

2.4.5. Услови прикључења објеката на топловодну мрежу 

У оквиру обухвата плана не постоји изграђена мрежа топловода. 

2.4.6. Правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре 

Предходни услови за прикључке планираних објеката су: 

 објекат мора да има одобрење за изградњу односно употребну дозволу, 

 да је поднет захтев за прикључење, 

 да се са ЈП „Срем-Гас“ закључи уговор о прикључењу на дистрибутивну 
гасну мрежу, 

 за потребе снабдевања природним гасом објекта, корисник пројектује и 
изводи унутрашњу гасну инсталацију након сагласности техничке службе 
ЈП „Срем-Гас“. 

2.5. Локација за које је обавезна израда пројекта парцелације 
односно препарцелације и урбанистичког пројекта 

Овим планом предвиђена је израда пројекта парцелације/препарцелације за 
парцеле бр. 5156; бр.5157 (приватно власништво), и 5159/1 (власништво града СМ) 
К.О. Сремска Митровица, у циљу формирања парцеле за новопланирани објекат 
вишепородичног становања П+3 на новоформираној парцели, делом на парцели    
бр. 5156 (приватно власништво), чије површина делом улази у површину парцеле
 габарита планираног П+3 објекта вишепородичног становања. 

 Овим ПДР-ом дефинише се отуђење дела парцеле бр.5159/1 (власништво града    
 СМ) у корист власника парцеле бр.5156 (приватно власништво) у циљу 
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 реализације планираног вишепородичног стамбеног објекта П+3    
  
  На простору у оквиру обухвата овог Плана предвиђена је израда 

 Урбанистичког    пројекта за нови вишепородични објекта П+3 са равним 
 кровом, односно косим кровом малог нагиба (до 25°) на приватној парцели 
 испод габарита објекта. Урбанистички пројекат треба да обради и елементе 
 нискоградње планиране овим  ПДР-ом (реконструкција дела Ул.Јовице 
 Трајковића са потребним паркинг простором за нову троспратницу, 
 тротоаром и уређеним зеленим површинама, све на јавном грађевинском 
 земљишту. 

 

2.6. Фазе реализације 

Реализација новог вишепородичног објекта П+3 (на приватној парцели) и 
реконструкција дела улице Јовице Трајковића са изградњом потребних паркинг 
простора, тротоара и уређених зелених површина (на јавној површини) су 
просторно - функционало повезана целина и планира се реализација у једној фази. 
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број постојеће грађевинске парцеле5156

колске саобраћајнице

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

постојећи објекти

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ

планирани објекти

срушени објекти

површине за паркирање возила

површине за пешаке

уређене зелене површине

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

У ОБУХВАТУ ПЛАНА

зона унутарблоковског

отвореног простора

слободностојећих, стамбених и

стамбено-пословних

вишепородичних објеката са

уређеним, слободним, зеленим

површинама и паркинг

простором

зона ободних саобраћајница,

градске саобраћајне мреже са

пратећом инфраструктуром

0,16 ha 51,6 %

0,15 ha 48,4 %

А

Б

С

ДИРЕКТОР:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план. 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
Младен Врзић, дипл. инж. арх.

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

Сања Вученовић, дипл. инж. арх.

Никола Симић, дипл. инж. арх

септембар

2019. год.
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79,39

79,2079,16

грађ. линија приземља

грађ. линија спрата

Улица Јованке Габошац

5136/2

2,2
5

5,5 2,3

15

ПРЕСЕК А-А

ЛЕГЕНДА

ПС ПСП К

РЛ - регулациона линија

ГЛ - грађевинска линија

К - коловоз саобраћајнице

П - паркинг за путничка возила

ПС - пешачка стаза

РЛ

ГЛ

П

1

П

Пк

2

РЛ

ГЛ

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ: САРАДНИЦИ:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

саобраћајнице са регулационо-нивелационим

планом и уређење простора са јавном наменом

1:500

05

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА

ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЛЕГЕНДА:

граница обухвата ПДР-а

постојећа граница грaђевинске парцеле

планирана регулациона линија блока и ободних саобраћајница

површина обухвата 0,31 ha

број постојеће грађевинске парцеле5156

планирана регулациона линија у блоку

колске саобраћајнице

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

постојећи објекти

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ

планирани објекти

срушени објекти

грађевинска линија

површине за паркирање возила

површине за пешаке

уређене зелене површине

ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ          Р = 1:200

постојећи лишћари

високи и средњи лишћари

ЕЛЕМЕНТИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА

С

ДИРЕКТОР:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план. 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
Младен Врзић, дипл. инж. арх.

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

Сања Вученовић, дипл. инж. арх.

Никола Симић, дипл. инж. арх

септембар

2019. год.
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Улица Јованке Габошац

5136/2

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ: САРАДНИЦИ:

ДИРЕКТОР:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план. 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

план мреже и објеката инфраструктуре

1:500

06

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА

ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЛЕГЕНДА:

граница обухвата ПДР-а

постојећа граница грaђевинске парцеле

планирана регулациона линија блока и ободних саобраћајница

површина обухвата 0,31 ha

број постојеће грађевинске парцеле5156

планирана регулациона линија у блоку

колске саобраћајнице

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

постојећи објекти

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ

планирани објекти

срушени објекти

грађевинска линија

површине за паркирање возила

површине за пешаке

уређене зелене површине

лишћари - стабла

ЕЛЕМЕНТИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА

ИНФРАСТРУКТУРА

постојећи водовод

постојећа фекална

канализација

постојећи гасовод

постојећи електро кабловски

водови

постојећи ТТ водови

С

Младен Врзић, дипл. инж. арх.

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

Сања Вученовић, дипл. инж. арх.

Никола Симић, дипл. инж. арх

септембар

2019. год.
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НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ: САРАДНИЦИ:

ДИРЕКТОР:

Мирјана Вашут, дипл. прост. план. 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ДАТУМ:

Е-БРОЈ:

Јавно предузеће за

послове урбанизма

"Урбанизам"

Сремска Митровица

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

план грађевинских парцела

1:500

07

НАЗИВ ПЛАНА:

Град Сремска Митровица

НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАЗМЕРА: БР. ЦРТЕЖА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА

ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЛЕГЕНДА:

граница обухвата ПДР-а

постојећа граница грaђевинске парцеле

планирана регулациона линија блока и ободних саобраћајница

површина обухвата 0,31 ha

број постојеће грађевинске парцеле5156

планирана регулациона линија у блоку

колске саобраћајнице

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

постојећи објекти

ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ

планирани објекти

срушени објекти

површине за паркирање возила

број

тачке

Y X

1 7391477,41 4980742,33

2 7391466,33 4980742,62

3 7391455,26 4980743,04

4 7391477,42 4980744,79

5 7391460,43 4980744,87

6 7391477,52 4980763,39

број

тачке

Y X

7 7391460,52 4980763,47

8 7391455,91 4980768,32

9 7391455,93 4980769,10

10 7391456,01 4980772,35

11 7391477,56 4980772,41

12 7391475,75 4980772,42

број

тачке

Y X

13 7391445,29 4980773,22

14 7391453,60 4980773,33

15 7391456,00 4980773,35

16 7391475,75 4980773,42

17 7391465,08 4980773,45

18 7391445,36 4980775,66

број

тачке

Y X

19 7391475,08 4980778,05

20 7391475,73 4980778,05

21 7391445,50 4980780,72

22 7391453,50 4980780,83

23 7391445,56 4980782,76

24 7391438,49 4980782,78

број

тачке

Y X

25 7391475,03 4980793,75

26 7391475,68 4980793,75

27 7391475,66 4980798,40

28 7391465,01 4980798,45

29 7391475,66 4980799,40

30 7391438,50 4980799,57

АПСОЛУТНЕ КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИЈЕ

(вредности у табели су приближне)

границе грaђевинских парцела које се укидају

планирана тачка регулације

1

С

Младен Врзић, дипл. инж. арх.

Обрад Вученовић, дипл. инж. саоб.

Сања Вученовић, дипл. инж. арх.

Никола Симић, дипл. инж. арх

септембар

2019. год.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА "УРБАНИЗАМ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

детаљ   септембар 
2019 

План детаљне регулације просторног блока између улица 
Јованке Габошац, Јовице Трајковића и Стевана Сремца 

Град Сремска Митровица 
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5 r/:, ",= 
,/ ,,.1,.,,

, tfu ocl{oBy wtfa;lria 46.3arona o ruranl parly u r1srpaArbn (,C.rryx6ean macnuK Perry6nnre

!n6nje", 6poi 7212009 n 8t2a09-ncnpaBr4 64l2oto - yc, z4t2dtt, Dtnot2, 4zt2a3-yc,
50/2013-yC n 9812013-YC, 13212014 u l4520l4), wraua 31. Ilparnmnara o ca,qpxunn, HaqrilD/ rr
rycryTry l{tpaAe AoKyMeHara nPocroPnor u 5p6axucnrror rurarurparba (,,Crqar<6elu uaqlac pb..,
6p. 6412015), wraaa 9, qan | 3aroua o crpareuxoj npoqemr y*nqa;u Ha xr{Borrry cpeArcry
(,,ca5ar6eHn rnacHr{K PC", 6poj 13512004 u 8E/2010) H rrrrana 35. .ra-.rKa 6. craryra rpaja c}eucra
Mrrrporwm (,,Cnyx6enu mam lpagg Cpeucxa Mrrrpotrula,., 6poj Bl2Al}),-Crymrmtra rpaAg

lPercra Mrrrporxqa, uo npu6aaroHoM Mnrruberby Kouucnje 3a ruranoBe, Ha ceAurrr[r oapxrauoj
04.03.20 I 6.ro4ure, Aonena je

oAJryKy 
'!

o r{3pA.ryr TIJIAHA .qETAJbITE pEryJrArIrrJE
EJTOKA rI3MEBy yJrrqA JOBAHKE fABOrrrArL
JOBI,IIE TPAJKOBI,ITA E CTEBAIIA CPEMIIA,

rPAA CPEMCKA MIITPOBIIIIA

tlnau l.

_ Osou Ogryrou nprcrym ce rcpa$r Ilxana gvraryre perynaquje 6nora nsue$y ynuqa
Joaarure la6omarg Jorrqe Tpqiroauha u Crpsana Cporr,rqa, fpaA CpeucKa Mrrrporxqa (y l*u.,r
TeKsry: Ilnau 4erarHe perynaryrje).

Hnan 2.

' Oxaupna rpannra o6yxaara rrrrancror nogpy.tja: flpocrop y o6yxrary tllp-a (oxo 0,3xa) je
unuu 6nox BlrluetropoArrruor craroBarba y orc[py Hac€Jba "Cr€Ban Cpeuaq" (oro 20,0xa) xoje ie
nanasr,r j5rroucrouuo og qelrrpa rpaAa (1,0KM), HenocpeAHo ys Caacxr.r rej u uorrryuo je peanusorano
(1970.r.), a cacroju ce o4 rou6nnalglje 6norosa uopo4r*ror r{ Br{Eenopo4{Tror craHosalra (II+2
lo fI+4) y Cpeucroj Mrrrpoauryr.

Omac rpanrue o6lxaara Ilnaua:
Fpaanqa o6yxrara flnatra uonasu oA: ra.rrce I rcja ce Hlura3u na ceaepnoj orpaHr{

perynaqEoHor nojaca yauqe Jomru<e la6ouaq E rlle Ha r{crox rpaHurroM napqeJra 5f59/8
(perynarg{oun nojac yauqe Jonanre la6oruarr) u 515917 (ype[eya jarua renena roBprur.rHa orc
o6jerra Bxruerroporurquor sranoBarba) Ao raqrce 2. Iparuqa HAe Ha jyr norourou crparroM
Ferynaqrrogor nojaca 5muqe Jonrqe Tpajroanha go rtvrce 3, tj. xo yauqe Cterana Cperr,rqg. I{rra.rre
3 rpaurup I{Ae Ha 3arI4A ceBepHoM crpalroM p€rynarlnoHor nojaca yar,rqe Cmana Cpeuqa cBe Ao
rasre 4. ,{o ra.rrse 5 rparuUa [rAe Ha ceBep rparfrqoM rrapqem 5155 u 5156 (uapUue ropop{rrHor
cranoaaraa). Hs,Tase 5 rpauuua rIoHoBo rrAe Ka 3arrq6/ no cenopuoj rpanrqn napqeJre Ap. SSStttZ
.Ilo ra{re 6. llamaara Ka ceBepy Ao raqrse 7 nsroqsou rpaHr{rloM rapqene 6p. 5154. OA 14.rye 7
rpaHnqaoSyxraranAenoHoBor(a3anaro/ Aortirrse8caegorpannqenapqeJra6p.5159/l n5150/3.
Hacranrsa 4nr rroMerryre rpamarle Ka ceBepy s sarBapa o6yxear y tarrcn l.

{nan 3.

Ycnosfi H cMepHHrIe 3a rBpa.e/ JIraHa aerarbHe perynaU4ie Aaflr cy flnauou reH€panue
gerylau4i rpaxa Cpeucxe Mrrpoanqg Jlahapxa r.r MaqsaHcre Mrrpoarule (,,C4ax6exu nucr
Ip4qa Cpeucxa Mnrportqa" 6poj I l/2009), y rparluvrou npruory 6p,3- "flnannpana HrrlreHa
nonpulrnan npeAMerHH npocroprm 6rox je ae$aIllcan xao "Craroaab€ BeJrllKtD( rycruna", AoK ce y
rpailn morrt upuory 6p.4a. TImn rroAene Ha rrmrrrre rp4AcK€ rleJruue - ruragr{pano crarcj,
rrpeAMEnil{ rtposropHn 6[or ,(€/0rfirue rao Tr.uurua rpa4cKa rleJrr.ma 4 - TnI4 _ MerrroBrrrr.r
6roxosu qerrpanHe rpaAcKe 3oHe H cerg/rrAapru qenrpr{.



ffian Aeramre peryirarrlje rrpaDyje ce na orcpenoj Karacrapcro-Touorparlcroj rrogrro3u, a
np6arna ce n o.qroBapajyha ror4ia uaaua H r,trtBoA ra:l n[cra Herorgerrrocrr{.

tlxan 4.

Ilpnrilglml nnarmparLa: O4proon parnoj je EperycJroB KBaJrr{reruor xs,rBora y r[,q4/ Kao
rremrHr{ u rb€roBlrM AeJroBrrMa - Iraoarf,HMa Kou6uaosauor ctraHoBarsa. To uoApasyueaa
nxerrrurDr.ucarudn canarqiy n o-lryBane ueo6uormmror [puporrilD( pecypca. True ce srnq/ ]cnoBr
3a gTBApaIBe rBaJIilreTIrOr XEBOTTTOT OKpyXeIba

flpruruuu norymhararra rp4AcKor rruBa y o6oEuru sorraMa rlerrrpa rpam y3 rrortrroBarf,e
ruraHnpaHro( yp6amrqrrrsKlo( napauerapa nrrpa$enocrrn uapuena,

Erolomxa pesrrarnrsar1lda, Kao KorerrrrBrror 4o6pa xoje oe Mopa rornharr, s6or rcxrlu 4a
4ole ,ao npeucxoprruhararra rpaferrurcxor 3eMJ6r[nra H noFopruarca x<nB<lmnx ycJroBa,

9las 5.

IIrur noHoruerra flnana Aera;rne perynarqje 6uoxa asuely Yr.J.la6ouraq" J.Tpajroarh, u
C.Cpeuau je craaparre yoJrom 3a rcrpaArry jeruror o6jerra KoJr€rcErBHor craHoBarta fI+2+fIK y
oKBnpy uunn 6nora, a y cKJraAy aa oup€AeJbelteu y IIfP-y fpaaa o uoryuharary smnoBarba ll
urrrepnonaqrju srau6eno-nocJroBnlrx o6jerara na nonpuruHaMa ruraur{paHrx 3a r.f,fpqruf,y.

JeAan oA BarrHrrx q{JbeBa rojn rpe6a 4a 6y4e ocrBapeu je .qeQxrficarbe npocaopHr{x
rprrepujyua, cranrapAg lr nopMarnBa 3a rrsfpaAlsy sraM6enG.uoclonuor o6jeroa BrruenopoAr{tlHor
c{auoBarsa r{ Kor{rpoJrr{cau oAHoc npeMa peaJrI{DBaHuM efleM€rrfl.rtr{a y rrpocropy (npaawra
peryraqnje n nparaaa rpagrre).

Ynanpefeme Qvnqlor*roarre noc:ojehe cao6pahajne upor<e .

rllan 6.

Korn{errryarnur oKBEp nnaul{parq ropnuherrq ype}erra H 3arrrrr{re ruarrcror uoapyrja ca
crpyKrypoM ocnoBHrx HaMeHa rpocropa: tlpos.op y o6yxrary IIP-a (oro 0,3xa) je murll 6nor
Bumenopo.u{uror srauoBarta y oroupy Hac€JEa "Cresau Cpeuaq' (oxo 20,0xa) roje ce HaJra3H

jyroucro'uro oA rlerrrpa Taga (1,0$r), nenocpeauo ys Caocro xej u nomgmo je peannsonano
(1970.r.), a cayroju ce ol rou6nnau.rje 6aoxosa uopoAr{rruor r{ BuruenopoArrrnor c"ranoeara (II+2
go [+4) y Cpeucxoj Mffpormg.

I{ur nspaae npeaMsruor IIP-a je ctraparte rDrarrcror ocgoBa sa peanusar+{y [ocraBKrr
llf?-a rpaxa Cpeucra Mnrpornqq Ma.{BaHcKa Mnrponrara ra Jlahaparc (,Crryar6enn .unct lpaga
Cpeucxa Mnrporuqa", 6p.1112009), roju uoapa:yrr,reBa rrpBeucrBeHo rrnaH[pane perynaquje
rpaAcKe cao6pahajne Mpoxe , rj. crrapare ycrloBa ea peamrarujy celryHAapHe cao6pahajue rapexe
rPa.qa: '

- rpounpere p€ryrrar[roHor nojaca yarue Jormrc Tpajrornh na gerry rojn uoreeyje Eaoe.,Ee

Crenax Cpeuau ca ynurloM Cnenana Cpeuqa paA[ rBrpa,Arbe roncKe E fleuaqKe cao6pahajruue ,
npocropa 3a MEpoBaEe Bo3ruIa rao n 1pefenrnr 3eJIeHID( [oBpIuIIHa.

Ilnr uspane IIP-a je n ;ry,6annmnvKo o6amosarbe cno6oAnrx - ueurrpalerum
yrryrap6noroBcKlD( uposropa sa norerugrjamry rpa,uby o6jerra BnurenopoAfiqnor sranoBarta ca
rcounaru6rurulru roueprujamrau ujarrnu HaMeHaMay ouou 6aory rojr [pnuaAa ceKyr{AapHoM

TPAAOKOM IIEHTPY.

rlnan 7.

Cpe4crna 3a rmpa.uy fhana .qsrarsne perynarr4ie o6es6elyjy ce y 6ygvry, turn wJ Apyrm(
1r3BOp4 y CKIIa,ry Ca3aKOrIOM.

l4gpaxa flnana Agrarrtre perynar+{e lroB€paaa ce JII ,fluperquja ra usrp4ary lpa,qa
Cpeucxa Mrrposrqa" ra Cpeucre Mnrporuqe.

Por ra nspa,qr ruranaje 120 aana oa AoHolnella ose OAryKe.



r4
fr'

r{ma g. _

flocle AoRoruerca oBe oAIIyK€ oprarnrsoaahe ce paunjasru Vrna y rpajary ot 15 Aana.
Ornac o rcJrararry uarepnjana Ha pauu jarrur ynu ograrrraBa ce y cpepcrrua jaanor

unrlopruucarca n Ha sBarrurtrrou noprany lpaaa.

^ I;Isnarare uarepujana_Ha panr jannu yrna o6aruhe ce y srpa,An rpq[cre rcyhe lpaga
Cpeuoo Mmposuq4 ymua Caeror,{ru,nrrpuja 6p.13 y Cperucroj vrropor"w u Ha 3BaHr{qHoMnopranylpqAa. ,

HaqPr f[raua Ama;rne peryrargrje, npe iloArroruema opraHy Ha,4lrexHoM 3a rf,eroBo
:Ionoruene, noAJrerNG crpyrnoj Koln?o,rrr rr rmJrarre ce na jarnn yBnI y 3rp4An rpaAcKe rcyhe lpana
Cpeucra MrnpoBr{rr4 ynur{a Creror,{rnrnrpnja 6p.13 y Cperrrcroj tvt*porrl+r.

Hgnarare qperEora fhana Aer:a*ne perynalgrje na jarrur yBrr ornartraBa oe y JroKaJrHoM
nEfiy' rIpH qeMy c€ oraauarajy noAarg o Bp€MeIry n Meery rmnararba [pe4Jrora llnana Aemrne
perylaq4ie na janxn yBrlr, HaqIrH aa roju 3arllrrelecoBaua rrpagHa u $ueuura maqg Mory AosraBprm
nPnr"rea6e Ha npe4llor flnana 4erarure peryaarry{e, Kao r.r Apyre rllr$opnrargde roje cy oa $ra.raja 3a
JsBHr{ yBra.

tllan 9.

CacrasHu Aeo oBe opryrce je Peruene Aa ce sa flnana Aerarre perynaurje 6nora aaue$y
yrrola Joaarme la6oumq Jorrutre Tpajroraha r Cr,erana Cpeuqq |pag Cpeucra Mnrponmta nL
r+_aDyje srpareuxa rpouerta ynruaja na xrmoruy cpeArruy, AoHero og crp;He lpa,gcrjynpaae 3a
'"I"*tt"", rordyHarrne H Hcnerus{icKe 

"*r;:T.Cperr,rcxa Mrrrpoarqa.

flnan Aerarbxe perynarplje je noapedno rcpqAlrrlr y rpu r{croBerHa rrpuMep1a y aHaJrorgoM r.r

ner rrpr{MepKa y Ar{rurraJruoM o6nnrqy.

9rau 11.

Ora olnyxa cryfla HA cHary ocMor AAHa oA Aarra o6jamroana y ,,C.r5nr6enoru aucry |pa.{a
Cpeucxa Mrrpornue".

cI(lyIImIUHA rpAIA CPEMCKA METPOB|ilIIA

Epoj: 35b-125 DOt6-l
fiattu 04.03.20 I 6.romlne
Cpeucxa Mrrrpornqa

nPEACEI[tr4 CKyr[rrTH]m r"P

I Mutfa l$fueaueeuh
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Orpanax EnexrpogracrpuSyquja CpeMcKa Murpoenqa
Cpemcra Mrarpoanr.la, OpyurKoropcKa 66, rene$on +381 22 630555, reneSarc +381 22 630222

Cpeucxa Mrrposuqa, 25.04.201 9.

Epoj: 8e. 1 .0.0-A-07.0 6-1 17546-19 f2-
22O0O CPEMCK M r4TPOBl4 qA

[lpe,quer: 3axree ea u34aBaFbe ycnoBa 3a uoparqy nfiAHA AETAJbHE PEfynALlmJE EflOKA
l/SMEby yJlt4qA JOBAHKE rASOLUAq, JOBt/qE TPAJKOBT/tr ra CTEBAHA CPEML{A y K.O.
CPEMCKA MI/TPOBI/UA, l-pag Cpeucxa Murpoerqa

flourroeauu,

[loeo4orvt Bauer 3affeBa 6p.17 o4 16.01.2019.ro9r,rxe oa iloAaBatte ycnoBa 3a il3pa4y u3pa4y
nfiAHA AETAJbHE PErvnAqilJE EflOKA t43MEEy ynilqA JOBAHKE rAEOr.UAr_{, JOBT4UE
TPAJKOBI/tr ra CTEBAHA CPEMUA y K.O. CPEMCKA MI/TPOBI/UA, l-pag Cpenacxa Mrrpoeuqa,
o6aeeuJraBavro eab oane4efi errlt :

- I-lorapfiyjerr,ro Aa cy ycnoara.6poj 89.1.0.0-D-0 7.06-216335/2-16-19o425.08.2016.roAuHe u Aar,le
HenpoMeFbeHV u Aa ce y cKnaAy ca FbuMa Moxe uspa4trv Aeo y nflP-y xojr ce orqHocu Ha
efl eKrpoeHeprerc(y u nQpacrpyKrypy.

Vcnoer 3a 3aurilry nocrojehrax EEO:
Y cxna4y ca qnaHoM 218. 3aroHa o eHeprerrqu (,,Cn.rnacurry PC" 6p.14512014,) y saurrrxou

nojacy, ncnoA, r43HaA rflu nopeg efleKTpoeHeprercKr4x o6jexara, cynporHo 3aKoHy, TexHhvKt4M 14

ApyruM nponrcuMa He Mory ce rpaghn4 o6jerrn.
3aurrrrnm nojac 3a no.q3eMHe eneKTpoeHeprercKe BoAoBe (xa6noae), oA r4Br4qe apMnpaHo-

6eroncror KaHana, 3a HanoHcKr4 Hr4Bo 1kV 4o 35kV [sHocu 1 uerap.

Oau ycnoau uualy BaxHocr 12 ruecequ r Mory ce Kopt4crurn ucKt:sy.-trrBo y cBpxy t43peAe
yp6axncrrr{Kor nnaHa

C nouroaabeur,

r

It_

MiffirrlrEYur{IA

nP-EHr-02.15/5

JABHO NPEYSEfrE 3A NOCflOBE
YPEAHI4SMA'YPEAHKI3AM" CPEMCKA

Mr4TPOBr4qA

KPAJbA NETPA I

ffictaanru:
U. Hacnoay
2. Cnyx6u sa
3. [lucapnnqn

e

Oneparop,qmrrpn6yrnrxor cucrema,,Efi C fir,rcrp*6yqvrja" A.o.o. Eeorpag

yrarD\

4\
-d)

ftn*F

//.,1\

6u*
Ez hLla\* I

1 I 000 Eeorpag

MacapukoBa l-3
Tenr +381 11 36 '16 706

&akc: +38I 1 1 36 16 641

i::i i;:::l::i

fltlS: 1 00001 378

Mart,{Hrq 6poj: 07005466

Grpaxa I og I



T',ilUJE

Cpeucra Mnrpoenqa, Craprl uop ,114,

UeHrpana (022) 624-500, eaxc (022) 624_521
Pavyx: 355-'1 000960-53 - Bojsolancra 6anra
Pavyx: 205-82378-1 3 - Kouepqrajanaa 6axra

Pavyx: I 60-1 31 001 -20 - EaHra lrlHrega
Ynucano ro4Arexquje 3a npuBpqAHe perucrpe y 6eorpa4y,

Peueueu 6p. 8D3302412005 o4 07.07.2005.r.
Maruqr !,t 6poj je4 rarcraeHor perucrpa 92347 52

ruragpaAenarHocrl4rSSSi"f, ffi ::-t13i1i133?311?3

J.II.3A IIOCJIOBE YP
Cpeucrca Mnrponuqa
Kpa;sa flerpa I 6p. 5

ry\HTBMA,,yPEAHTI3AM* 4(
'.ffi ;rT,H;;i?-,1{.*l?^I*il;l.#

Ko*cyrua.fiuie
*,poatxd fuIufrpoait a

o*==,tQQ5' zo$'q.
CF€*reEa IVlarpcnnla

flpe4rr,rer: [perxognu ycJroBrr 3a rr3paAy rrJraHa AeraJbHe peryraquje

Ha ocuory 3axreBa 3a [3AaBi[be qperxoAHlD( ycJroBa 3a rtpeAy rrJraHa Aerilbue perynaquje 6noxa
rasrvrely ylraqa Jonaure fa6oruaq, Josuqe Tpajxourha rz Crenana Cperraqi y bpeucroj Murponuqu; Ipa4 Cpeucxa
Mr,rrporr,rqa, 6p.233 oa 05.04.2019. ro4une, AocraBJbrrMo Bau cle4ehe nperxoAHe ycJroBe.

OcnosH[ [peAycnoB[ 3a HecMeraHo rlpuKyrrJbarbe v r{3Hortrerbe KoMyHzrJrHor orrraAa us npe.ryzfenor
Aera 6nora yruqa rj. o6jerara yrryrap o6lxrara ruraHa AereJbne peryraqnje cy:

I4uattnuyyatlra 4ouahr'trcrBa 3a o.rlraralf,e KoMyHuurHor orla4a Koplrgre je4ny unn Brrrtre KaHrr.r
3a[peMI'IHe 120 mrr. 3a crau6eno-rocJroBHe o6jexre, lpocrop 3a oAJrararbe KoMyH:rJrHor orrraAa ce
upmarolana xourejHepuua 3arIpeMI,IHe l,l ru3. flpeasubeHa uecra uopajy 6uruy rr"oy *oro"o3a;[tJIu
ca o6opeuou ITBIIIIoM [peMa Kononoey, s6or noKperJbr,rBocrra roHrejnepa 

-ulkt 
*uo" , jraKrrre

uauranylaquj e r{crr{M ;

3a nououerpafene crau6eno-flocJloBHe o6jerre, Ha rrrecHaecr crau6enru<jeAlrHuqa neorxogaujeje4au
roHrejnep 3arrpeMl,IHe l,l M3, AoK 3a nocJIoBHe flpocrope 6poj u Bpcra cyAoBa 3a oAJrarar6e ceKyH.qapHr.{x
c[poBlrHa (uaurp, IIIIacrl{Ka, rraerar) 3aBncu oA Bpcre AeJrarHocrr.r roja ce opranusyje y rmvr
rrpocropr.rMa;

flnanou oprauusaquje qpocropa, uo trloryhcrny, rpe6ano 6u npe4ar,qeru jegan uoce6an npocrop 3a
rlocraBJbalLe ronrejuepa 3a [p[MapHo ceJlerroBarle ornaAa (rrs. pequrnaxuo ocrpBo) --no jeAaH
roHrejnep 3anpeMr,rHe 1,1 u3 :a uacrr{rg/, rrarrp LrraproH. (rpu no peur,rKJruDKHorr,r ocrpny);
Cao6pahajnulle 3a npI'rJIa3 ronrejuepcrma MecrI4Ma rpe6aro 6u ga wMajy Mr{Hr,rM€rJrrry rur.rpzny 3,6 u,
BI'IOLIHy [pona3a 4,0 u u HocllBocr KoJIoBo3a nehy o4 MaKcrrMaJrHe Hocr{Bocrr{ cuel4.rja.ilnmr Bo3uJra
cuehap4 .uajaje rpoceqHa 6pyro rexuna 18 roua.

C noruronarreu,

JKII ,,KOMYHAJII{JE"



Peny6nnxa Cp6uja
MI4HI4CTAPCTBO YHYTPATIIIII,IX ilOCNOBA
Cer<rop 3a BaHpeAHe curyaquje
OAerene 3a BaHpeAHe curyauuje y Cperracroj Murponuqu
OAcer 3a [peBeHT[BHy 3arrrrrrry
09.29 Bpoj 217- 5709119

[aua 1 0.04 .2019. roAr.rHe

CPEMCKA M14TPOBI4IIA

JABHO ITPEAy3EhE 3A TIOCJTOBE ypBAHr43MA
''YPEAHI43AM'" CPEMCKA MI4TPOBI,IUA
Cpeucxa MurponrEqa, Kpara llerpa llpnor 6p.5

tYl l:i,':{}!!r'- "''r 
! r''"' .,.' sl}---*'"' -- 

io oh- .,.,14.*0.

EenY";- ,,.. :,- , - -*l{r-gl:''-"-> -'"

MuuucrapcrBo yHyrpalrrrrllx rocJloBa Peuy6ruaxe Cp6uje, Cer<top 3a BaHpeAue curyaqrje,
OAereme 3a BarrpeAHe craryauzje y Cperrrcrcoj MzrpoBrrrlr{, O,qcer 3a npeBeHTr.rBHy 3arrrrrrry ,Ha
ocHoBy qn. 54 3axona o rrJraur.rparby uu3rpa4rur (,,Cn. rracuux PCoo, 6p.72109,81/09, 24lll,
l2lll2, 42113, 50113, 98113, l32ll4 w l45ll4), peuranajyhr no 3axreBy JasHor npe4yseha sa
nocnoBe yp6anusua "Yp6aur,rsav" Cpervrcxa Murponuqa us Cpeucre MurponrErle 6poj 233 ox
05.04.2019.roA1IHe y rlocryrKy I{3paAe lhana Aerffbue perynaquje 6loxa rasrraely yJrrqa JosaHKa
fa6oureq, Joruqe Tpajronuh u Crenaua Cperr,rqa y Cpeucroj Mzrponraqa, fpa.u Cpeucxa
Murponuqa,uzgaje:

ycJIoBE y IIOIJIEAy MEPA 3AIIITI,ITE OA IIOXAPA

3a l{3paAy lhana AefiubHe perynaquje 6nor<a usrraely yJrr{qa Jonanra fa6orueq, Josuue Tpajxonuh
u CteeaHa Cpeuqa y Cpeucrcoj Mnrponuqa, fpaA Cperracxa Murponuqa.

Y nesu LI3paAe osor flnaHa, o6aneurraBaMo Bac Aa onaj oprau HEMA uoce6ur.rx ycnoBa y
trouleAy Mepa 3arrrrl{Te oA noxapa, Kao r,r Aa je y $a:r npojeKToBarba r4 r{3rpaArbe rrpeAMerHor
o6jerra ca cBLIM uplana,{ajyhuM r,rHcrilJrarlwjaua, orpeMoM u ypetlquua, norpe6no rpr{MeHr{rrr
Mepe 3aIIITIITe oA rloxapa yrnpfeue naxehnu 3axoHr.rMa, TexHrrrrKr{M npofl[crrMa,
craHAapArrMa rr ApyrrrM aKTrrMa xojurra je ypefena o6.rracr 3aruTrrre oA rroxapa.

3a uoje4unaune o6jexre y nocryrlKy H3AaBarra roraqrEjcKr.rx ycJroBa, Ha ocHony xojux ce ras4aje
petueme o rpalenuucroj lornoru norpe6uo je npu6au4rr,r ycJroBe 3arrrrr.rre oA uoxapa cxo4Ho rrJr.

54 3axosa o rnaHl{parry }r rr3rpa,{rrra (,,Cn. HracHr.rK PC", 6p. 72109,81/09, 24lll,12ll12,42ll3,
50113, 98113, L32ll4 u l45ll4),.Ir. 16 cras 2 Ype46e o roraqnjcKrlM ycnoBuua (,,Cn. ilracHr.rx
PC", 6p. 3512015 w ll4ll5) r flpanurHllKa o rlocryrrKy cnponoferra o6je4rarreHe rrporleAype
eneKrpoucrr.rM ryreM (,,Cn. rJracHrrK PC", 6p. ll3ll5 u96116).

Onu ycron[ cy ocno6olenu unaharra aAMr.rHr{crparr.rBne raKce cxoArro ruraHy 18. 3aroua o
peuy6nu.rxlrM aAMI,IHlIcrparr.rBHlrM TaKcaMa raKcaMa (,,C1. rlacHr.rK PC", 6p. 43103,51103,53104,
42105, 61105, 101/05, 42106, 47107, 54108, 5109, 35110, 50lrl, 70llr, 55112, g3ll2, 47113, 65113,
57 I 14, 45115, 83/15, Il2ll5, 50116, 61117, ll3lt7 3/1 8, 50/1 8 r 95/1 8).

K OAEJbETSA
uonuquje

/A}KI
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Ja${o npqayt*fte sairrerB{S${llF
$p{fqs{or r€ce !CPeIv}f6#

CpBM(3(a Mlirpostxt*s, Tpr,Bq8ofrarcr*rx fipmraxa ld;-S

rerrsit2ffit0{6& Sauc"0ffi&t$6r$
xt4rAd,*rl6r?ry8s.rs, offe@$emga$,r$

nh&1m5s022? M6S&7520S
TP 16&1082740 Banca lntesa

ruu$pa generuocru: 3522

Epoj:25-t -1 149
fiaryu: 22.04.2018. frmO uperyrel:e :l flci)rloRe ypdaruslla

lvpsai*tgAhl" CPeucxa MxrPosr*a

Epoj

JN,,YPEAH[43AM"
Cpeucra Mnrpoarqa
Kparua [lerpa I 6p.5

19,*

[lpegrvrer: Ycnoar 3a rcpaly nnAHA IETAIbHE PEfynAUilJE SIIOKA N3MET]y yfil/qA JOBAHKE

rASOulAq, JOBl4qE TPAJKoBI/hA 14 CTEBAHA CPEMUA v CPEMCKOJ Ml/TP0Bl/tll4, l-pas

Cpenacxa Murpoarqa

O6aeeuJraeaMo Bac Aa cy ycnoBr KoR Hac saBegeHr no4 6pojeur 25-1-2116 on 17.08.2016. roArne rao

,,ilpeuogHr ycnoBil 3a u3pagy nflaHa AeraIbHe perynaquje", il Aalbe Baxeh[.

B.R. ArpeKropa

1{ 'c,



TeneKoM Cp6Njo
l"lpelly:rlh* 3fi "refl eKoMyHurounje c.g.

Eeorpag, Taxoecxa 2

AEflOBOEH14 6POJ: A335-l 80914/1 -201 9

IATYM: 10.04.2019.
EPOJ 143 JIKPM:
CIIYXEA 3A NflAHI,1PA16E 14 I,I3I'PAATbY MPEXE HOB]4 CAE
oAErbElbE 3A nnAHrpAtbE 14 h3rPAArbv MPEXE CPEMCKA Ml4TPOBl4qA
YII. KPAIbA NETPA I 6P.2
22000 c PEM C KA M 14TPOB14 UA

JABHO NPEflY3ET|E 3A NOCflOBE YPEAHI43MA ,,YPEAHI43AM"
Kparua llerpa flpeor 6p 5,22000 Gpeucra Mnrpoeuqa

nPEEMET: Texxr.rxr,r ycnoBr

l-locrynajyhn no BarrreM 3axreBy 6poj 233 og 09.04.2019. ro4rne, a y cKna,qy ca 3axoxou o
h3MeHaMa u RonyHaMa 3aroxa o ereKTpoHGKHM KoMyHr{Kaqrajarraa "Cnyx6enu rnacHhK PC" 6poj
62114,3axoxorvr o nnaHupalby r H3rpaArun "Cnyx6enr rnacHvrK PC" 6poj 13212014 n 14512014,
flpaennnuKa o 3axreBrMa sa yrepfrBalbe 3aulTl,trHor nojaca 3a eneKTpoHcKe KoMyHt4KaUHoHe
Mpexe ta np[nagajyhrax cpeAcraBa, paA[o Kopll4opa ta 3auJTr,rrHe 3oHe t,t Haq[Hy nseofersa
paAoBa nprruKoM t{3rpaA}be o6jerara "Cnyx6exu rnacHuK PC' 6poj 16112, flpaernuuxa o
TexHlr{K}rM n Apyr[M 3axreBrMa npta [3rpaAlbtt nparehe ran$pacrpyKType norpe6xe 3a
nocraBrbalbe enexTpoHcKrx KoMyHr4xaqloHux Mpexa, npunagajyhrx cpeAcraBa ta erIeKTpoHcKe
KOMyHl4KaqHOHe OnpeMe npl,lrl,tKoM r43rpaAHre nocJroBHl,rx u craru6eH]tx o6jexara, "Cnyx6eHu
rnacHrK PC" 6poj 123112, Ypeg6e o o4pefiueaby ycnoBa sa npojeKroBalbe r npuxrbyqelbe roju ce
o6aaeeHo npra6aeruajy y nocrynry [3gaBa]ba noKaqrjcrrx ycrloBa, Kao r o ca4pxuHl4, nocrynKy
ta HaqHHy l434aBa[ba ycnoBa sa npojerroBalbe x nplKrbyqe]be taMaraua jaexux oenauJheba u
caApxxHr,t, nocrynKy ta Haq[Hy l434aBa]ba noraqujcrrx ycnoBa, a y Lurby 3alurrre TK o6jexara
l-lpegyseha 3a reneKoMynraraqraje 'TEIIEKOM CPENJA'A.,[. SEOIPA,I, xaroH ]43BprueHor nperneAa

AocraB.rbeHe rexHnL{Ke AoKyMeHraquje nsgajy ce:

TEXHt4TtKH yCnOBn

3a raspagy ilnaxa AerarbHe perynarlrje 6noxa r,rarrae[y ynrua Joeaxre l-a6ouaq, Joerqe
Tpajxoeuha u Creeaxa Cpeuqa, Cpeucra Murpoenqa.

Tenerona Cp6raja Ha npe4Merxoj noraqnjn nnta usrpafiexy reneKoMyHrKaqiloHy un$pacrpylrypy
rojy vraxe noA3eMHh 6axapnr ra6noan.

Ha nprnoxeHou rpaQrqKoM nprrrrasy 4ara je oprajenraqroHa cilTyaquja nocrojehe, noggerraxe

reneKoMyHnKauroHe raxspacrpyKrype o6enexene qpBeHoM 6ojovt.
[lpnnnxorrlt h3page nnaHa Aera.rbHe perynaUraje 3a npocropnu 6nor, HeonxoAHo je nnanrparn 3arurrry

nocrojehe reneKoMyHt/KaqnoHe nxQpacrpyKrype ta ]beHo u3Me[uraFbe y KonnKo ro Hanoxe oKonHocrt4.

Eeenryanno r3Melurar-be nocrojehe re.neKoMyHrrKaqiloHe nuSpacrpyKrype cHoct4he nHaecrrrop.
TenerouyHt4KaqhoHyl ra6noeil ce yrnaBHoM nonaxy y 3oHl4 perroHaflHilx n noKarHilx nyreBa, a Ha

ocHoBy ycnoBa xoje nponracyjy HagnexHe rancrraryqraje. Crora je norpe6xo nnaHrparrl
reneKoMyHrKaquoHr4 Kopnlqop y3 cae 6y4yhe cao6pahajne Kopt4gope Ha no4py.tjy o6yxaahexona

nnaHoM AerarbHe perynaquje, 6ee o6srpa Ha paHr nyra.

l-lpegysehe sa reneKoMyriraxaquje ,,Tenexona Cp6raja" a..q, 1 1000 Eeorpa4, Taroecxa 2
Marrqnr 6poj: 17162543; nil6 100002887
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llorpeSxo je nnaHrparm nocraBrbaue llBl-l qean A 11Omm Ha Mecl4Ma yKptlraFba rpaca ca

KonoBo3oM Kao n ilcnoA 6eroncxnx r acQanrHnx noBpulrHa Ha rpacaMa refleKoMyHmKaqnoHhx

o6jerara, xaro 6n ce ue6erna HaKHaAHa pacKonaBaH,a.

llprnnrou nnaHrpaHra HoBe cao6pahajHe r,rH$pacrpyKrype Ha npocropxotu 6nory, nflaHilparil
nonaralbe o4roaapajyhrx qean 3a HaKHaAHo yBnaqebe reneKoMyHilKaqiloxnx ra6noBa ,,TeneKoM?", Y

oKBr4py napqena y BnacHhuJTBy hMaol{a cao6pahajne rH$pacrpyKrype.
3a norpe6e nonaraH,a nprBoAHor 6axapuor/onrnqror xa6na (EKM), norpe6uo je o6ee6e4urr

nprcTyn npeAMeTHorra o6jerry nyTeM nprBoAHe TK KaHanil3aqnje Ha npegrraernoj napqenr(Ha rpaHnqh

ca jaauoru noBptuylHoM) r,rsrpagurrra MoHTaxHo oKHo (npenopyvyjerrao) il nprBoAHy KaHanl4saqhjy

MrlHnManHor KanaLlilreru 1x@S}mm oA oKHa Ao noflpyMa o6jexra. YcnosrbeHy qeB rK KaHanh3aqrje

noflararm xpoa cno6oAHe noBpruune, ao4ehm paL{yHa o nponncaxou pacrojaby oA Apyrrx KoMyHanHnx

o6jerara. llpunurou nonaraHra LleBil BoAr4rh paL{yHa o yrny caenjaua tleBr, 3a LleBil @1O0mm

nonynpeqHi4K KpktBylHe rpe6a Aa n3Hocyl P>Sm paAn HecMeraHor nonaralba rr ra6na. OA Mecra yflacKa

(yeoRa) qeBil y o6jerar, o6ea6e4urrr npona3 xa6noea no ra6noecKoM perafly Ao Mecra y rojr,rrraa je norpe6Ho

MoHrr4parn onpeMy r y KoMe @ Hafla3n 3aBpuJHa KoHqeHTpaqnla nactanaqnja, oAHocHo grcrpu6yrraxux
opMaHa. Y oeoru opMaHy /npocropurjra cBecr cBe yHyrpaurbe uHcranaqraje (o6ravHo je ro y xony o6jerra).

Ynyrpaursy rHcranaqrajy y o6jerry npenopyvyjerrao Aa r3BeAere crpyKrypxnna xaonnparbeM cBaKe

ranqenapnje (aro ce ra6nnpa F/UTP ra6noehrra, oHtt tuopajy Aa 6yAy rareropnje MilHl4MyM 5e r He

Ayxll oA 90m, xe pavynajyhu patch ra6noae).
I-lpenopyxa xa6nrpaua je Aa ce cBaKa npocropraja y o6jerrry onpeMvl ca MrHt4Manuo jegunrvt

npilKrbyr{Ht4M MecroM, rj. gaa ra6na 3aBprxeHa Ha ABa RJ45 roHeKTopa, a npocropnle unja je jegxa

4rmenenja eeha oA 3,7m ca ABa npylKrbyqHa Mecra, ncro Kao v y noKarilMa nocnoBHvlM

npocroprajaua. Yronnro y o6jexry nocroje Byrue KoHqeHrpaqrja, rnaaHy KoHqeHrpaqiljy ca nouohunrra

nnaHnparn Aa ce noBexe onrnqKilM ra6noeutMa ca MoHoMoAHt4M BnaKHrMa, ca oMoraqeM oA LSHF
urarepvrjana, no G.657A cranAap4y. npeABuAeril pe3epBe ra6na (y ranaqrarery Lt 4yxr,rxra) sa cnyvaj
norpe6e 3a HaKHaAHTM rHrepBenqrjaua, Kao r pe3epBy y rflaBHoj npocropnjn.

llnaHnparn noraraH]e rHcranallt4oxrx ra6noBa y qeBn y 3vlAy nnn y rexHvlqKe KaHane, yKorl]lKo cy

npojerroru o$jerra npe4arafleHra. l1ope4 ilHcranaqilonilx ra6noaa nnaHhparh r p$epBHy qeB y srAy (sa

FTTH-peureFbe onrylqKe nprcrynHe rvrpexe-x-PON) rvrar+er npeqHrKa, raga je 6nrxe Kopt4cHl4Ky, 3a

xoprl3oHTanHyt pa3Bo4 (Qta l6rrltrvr), AoK 3a BeprilKaflHil ycnoHcKt4 BoA y o6jemy rpe6a nonoxrrrl
pe3epBHy r4HcranaquoHy qeB eeher npeqHilKa (Su @32uta). Ha cnpary, Ha Mecry yKpurraba pe3epBHl4x

BeprnKanHnx il xopr43oHTanHrx qeBh, npegBil,qerr pa3BoAHy ryrrajy norpe6xe BenrqtaHe s6or naruJe

MaHilnyfl aqnje xa6noarnita.
flprannrou ns6opa reaol1ava, aHraxoBarn nrqeHqilpaHe neaoflaue rojr cy perrcrpoBaHh 3a

o6aerbH,e AenarHocrn tae o6nacru refleKoMyHnraqrja pa.qn uJTo 6oruer KBanrrera h3BegeHnx pa4oBa.

flpe noverra 6nno KaKBHx rpaleerHcKr4x pagoBa norpe6Ho je y capa4Hr[ ca HaAnexHoM cnyx6otu

,,TefleKoM Cp6r,rja"( Cnyx6a 3a MpexHe onepaqr,rje Cpervrcxa Mrrposraqa,Taba Hrronrh, Ailnn. nHx.
Pyxoao4rnaq oAelbeba 3a ra6noacry npncrynHy Mpexy Cperracra Mnrpoaraqa 1, ren: 0221610-829)
tl3Bptxt4Tyl rpact4paHre r o6enexaBaH,e rpace nocrojehrx xa6noea nouohy ilHcrpyMeHTa rparaqa
ra6noaa raro 6r ce 4e$nnvrcann raqaH nonoxaj n gy6wa reneKoMyHrKallnoHnx Ka6noaa, pa 6n ce
3arrM oApeAilo HaqrH 3auJTrre nocrojehux refleKoMyHhKaqr4oHvrx ra6noea yKonilKo cy yrpoxeHn.

llnaHrpaHe rpace KoMyHanHmx rHcranaLlraja rvropajy 6nrr nocraBrbeHe Ha nponrcaHou pacrojalby y

ogHocy Ha rpace nnaHrpaHrx o6jexara EKM. y cKnaAy ca eaxehnM npaBnflHlrKoM, yHyrap 3auJTllrHor
nojaca nnje 4oaaorbeHa r3rpaA*,a urH$pacpyrrypHr4x r4HcranaLlnja gpyrnx KoMyHanHrx npegyaeha
n3Ha.q n r4cnoA nnaHilpaHe ra6nogcre KaHann3aquje EKM, ocr4M Ha MecrrMa yKpturaFba.

FpafleaurncKe pa4oBe y Henocpegnoj 6nraeraxr nocrojehrax o6jerara ,,TeneKoua Cp6rje" BpuJurnl
r,lcKJbyqrBo pyqHyrM nyreM 6ee ynorpe6e uexaxursaquje r y3 npegy3nMaHre cBhx norpe6nutx uepa
3aurure (o6ea6e[eFbe oA cfleraH,a, npo6nr hcKonvl r cn);

y cnyvajy eBeHTyanHor oureheua nocrojehrx o6jerara nnr npeKvr.qa reneKoMyHrKaLlroHor
cao6pahaja ycneA raaoflerua pagoBa, hHBecrvrrop paAoBa je gyxax Aa npegy3ehy ,,Tenexovt Cp6uja"
a.A. HaAoKHaAu qefloKynHy urery no cBr4M ocHoBaMa (rpourxoee caHaqrje il HaKHaAy ry6nrxa ycneA
npeKnAa reneKoMyHilKaqroHor cao6pahaja).

l-pafleararcKilM paAoBhMa ce He cMe AoBecrr y nrralbe $yHxqltoHrcatue cao6pahaja EKM, rao n
npilcryn o6jerrrarrlta EKM, pagrrr pegoBHor oApxaBa*a nnv eBeHTyanHnx r4HTepBenqnja.

,flarra ycnoBil-carnacHocr ce oAHoce caMo Ha il3paAy rHcranaq[je EKM, KoHqeHTpaquje EKM r
nprBoAHe xanannaaqnje EKM, Te MonrMo Aa rHBecrrlTop noAHece 3axreB 3a noBe3rBaFbe Ha



reneKoMyHhKaquoHy Mpexy, Mr4Hr4MyM uJecr Meceqta npe ycerbelba y o6jerar/re, r Aa ce ra,qa
4e$uxuttty KoHaqHe norpe6e 3a reneKoMyHr4KaLlroHtaM cepBucilMa 3a npeAMerHh KoMnfleKc.

Flpojerranr, oAHocHo rsaofarr pagoBa, je y o6aaesn Aa nourryje aaxehe rexHnqKe nponnce y
Be3h ca .qo3BorbeHhM pacrojalbr4Ma nflaHr4paHor o6jerra oA nocrojehnx o6jexara eneKTpoHcKr4x
xouynrxaqnja. Yxyrap 3auJTr4THor nojaca nrje Ao3BorbeHa h3rpa,qFba r nocraBrbaFbe o6jerara
(un$pacpyKrypHr4x uncranaqraja) flpyrux KoMyHanHnx npegyaeha il3HaA u rcnoA nocrojehrx
noA3eMHilx ra6noaa nnu xa6noBcKe KaHanrsaquje eneKTpoHcKe KoMyHr4KaquoHe Mpexe, ocr4M Ha

MecruMa yKpuralba, Kao Hil rsao[esa paAoBa xoju nnory Aa yrpo3e SyHxquoHuca]be efleKTpoHcKt4x
rouyHuraquja.

Yronnxo y roKy Baxelba oBux ycnoBa HacraHy npoMeHe roje ce o4Hoce Ha cnryaurjy rpace-
noraqrajy npe,qMerHor o6jerra, noAHocunaq 3axreBa je y o6aae3r Aa 3arpaxr h3MeHy ycnoBa.

Baxxocr oBrx ycnoea je roAraHy .qaHa oA AaHa usAaBaFba. l-lo rcrery oBor poKa, rnr yKon[Ko

Aofle Ao o4crynalba oA npeAnoxeHe craryaqraje-noxaqrje, nHBecrrrop je y o6asesu Aa o6Hoah 3axreB
sa TK ycnoBe-carnacHocr, oAHocHo rpaxr n3pagy HoBl4x.

Ilpegcraanraqra O4erueba 3a nnaHupalbe il u3rpaAlby Mpexe Cperucxa Mnrpoarqa, Be3aHo 3a

oaaj npegMer, cy Anflenxa Mapxoanh, Annn. taHx., r4HxeFbep 3a nflaHhpaFbe r u3rpa4Fby Mpexe,
rene$oH 0221610-639 ra Bepa JaHouJeauh, rexHrqap 3a nnaHrpaFbe h n3rpagby Mpexe, rene$on
022t610-911.

C nouroaaFbewr,

Cnyx6a 3a nnaHrpabe lt r3rpagtuy )pexe HoeH Ca,q

,.^ /
<------r---- C *

Munou Cnoelah

IIPl4IlOl-: rpa$ra,rrra npuKa3 nocrojehe reneKoMyHt4KaqroHe uxSpacrpyKrype



Naziv objekta:

PDR J Ttrajkovic, J Gabo5ac, S Sremca
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3ABOA 34. 3AIIITI4Ty
CIIOMEHI4KA KYJ]TYPE
Epoj: 224-07119-3

flaryla: 09.04.20t9. roAuue
CPEMCKA MI4TPOBI4UA
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3asoA 3a 3alurrlTy crroMeHLIKa KyJIType Cpeucra Murponuqa, Ha

ocHoBy qraHa 107. craB l. 3arona o KyJITypHI,IM Ao6pI{Ma ("Clyx6esu
ruracHr,rK PC" 6poj 71194, 2412001 u 9912011), rlo 3axreBy 6poj 238 oA

05.04.2019. roALrHe JfI sa uocJroBe yp6aHr,r3Ma "Yp6anrr3aM" ras Cpenacre

Mrarponuqe, Kpara fletpa flpnor 6poj 5, y uMe Hapyunoqa nrana fpa4a
Cpeucre Murpornqe, sa u3AaBarbe ycJroBa 3a vspary fllaHa Aerarbue
perynarlrje 6nora usrraefy yJIuIIa JosaHxe fa6ouraq, Joszqe Tpajr<onzha u
CresaHa Cpeuqa, Ipaa Cpelacxa Mutponnqa, yrBpbyje cleAehe:

YCJIOBE TIYBAILA, OAPXABAIbA II KOPI4IIIhEIbA I,I MEPE
3AIIITI4TE 3A I43PMy IIJIAHA AETAJbHE PEIYJIAIII4JE 6nora
usrraely ylrr,rqa JosaHKe la6ouraq, Josuqe Tpajrouraha r Cresana Cpeuqa,

fpaa Cperracra Mur:poezqa

fpaunqa o6yxuara fhaua froJra3r4 oA TaqKe 1 roja ce HaJIa3I4 Ha

cenepnoj crpaHu peryIlalll4onor nojaca yJII{qe JosaHKe fa6oruau v v[e Ha

r.rcroK lpaHurloM raprleJla 5159/8 vt 5l59l7 Ao raqKe 2.lparuulqa vle ua jyr
rcroq'HoM crpanoM peryJlaqaoHor nojaca yilnI1e Jornqe'-Tpajronuha Ao
TaqKe 3, rj.Ao yIrkIIIe CresaHa Cpervrqa. OA ra.rKe 3 rpauraqa v4e Ha 3afla4
ceBepuoM crpaHoM peryJrauuonor uojaca yJIIdIIe CresaHa Cperraqa cBe Ao
rarrKe 4. Ao raqKe 5 rpanuqa wrye Ha ceBep lpaHI,IIIoM rapueJla 5155 u 5156.
IrIs ra.rre 5 rpaunqa r,rAe Ka saflaI,y ro ceBepHoj rpaunql{ rIapIIeIIe 595lll2
,uo rarrKe 6. HaffasJba Ka ceBepy Ao raqKe 7 rcroqHoM rpaHI4IIoM [apueJle
5154. O,q ra.rKe 7 rpannga o6yxuata I{Ae noHoBo Ka 3anaAy Ao raqre 8 cse

Ao lpaHr,rqe ilaprleJra 5l59llvr5l50l3. Hactasrra Ayx roMeHyre lpaHIaIIe Ka

ceBepy 14 3urBapa o6yxrat y raqKr 1. fllancrn ocuoB nogpyuja v.t4:ala

flpocropHr,r rJraH teprEtopnje lpa4a Cpeucr<a Mr,rrporuqa ("Cnyx6eun lzct
fpa4a Cpenacra Mnrporzqa" 6poj lll2009).

flpe4ruerno noapylje ce HaIIa3il y 3oHI4 Cuprunjyua Bala 6eAeua rAe
je o6anesaH apxeoJlotlKll HaA3op rrpl,IJlllrolra usnoferra 3eMJbaHux paAoBa.

YCJIOBI,I I,I MEPE 3AIIITTITE

3a uepa4y fhaua AerarbHe peryraqrlje 6lora zsrvrely yrtur\a JosaHKe

Ia6ouaq, Josuqe Tpaj ronuh a u CresaHa Cpervrqa, fpa4 Cpeucr<a Mutponzqa:
-O6aseguo upu6anrarre ycJroBa r,r Mepa 3aIrITI,ITe uo cBaKoM 3axreBy

I4nsecrr.mopa 3a r,r3rpaArby;
-O6anesaH apxeoJIoIIrKIa HaA3op oA crpaHe crpyqHe cnyx6e oBor

3asoAa rrpllJrr{KoM usnofema 3eMJbaHI4x paAoBa Ha I,BrpaArLt4;



-Aro ce y ToKy usrolema rpafenzncKl{x u Apyrux PaAosa YauTle na

apxeoJroruKa HilIa3vrrrawifiz_ apxeoJlotuKe rrpeAMeTe V3Bobaq paAoBa je 4yxau
Aa oAMax, 6es oAJlarama upeKI,IHe paAoBe I,I o ToMe o6asect[ 3asoA sa

3arrrTlrTy cIIoMeHI,IKa KyJIType y Cpervrcroj Mu:rpoouqll, Kao [I Aa IIpeAy3Me

Mepe Aa ce HaJIa3 He yHUIUTI,I He OIIITeTU il \A Ce CaIIyBa Ha MecTy u y
roJroxajy y KoMe je otrqpnneH, a cBe y cKJIaAy ca ruIaHoM 109. cras l. 3arona
o KyJrrypHr,rM Ao6pIaMa;

-I4Hsectrtop je y o6aBe3I,I Aa o6ycTaBI,I paAoBe yKoJIIaKo naube na

apxeoJromKa HaJlutsu:lttra vJtn apxeoJloilKe npeAMeTe oA rrcy3erHor 3Harraja,

pa$fi ucrpDKt4Balba JIOKaIIUj e ;

-Irlunectzrop je AyxaH la o6eg6eAu cpeAcTBa 3a rpahelbe,

uc:tf)ao;fiBar;e, 3allrrury u rryBarbe flpoHabeHl{x ocraraKa rojn yxunajy
rpeTxoAHy 3alrrTl{ry;

-I4nsecruTsop je AyxaH 4a 6naronpeMeHo, najrauruje 8 4ana upe

noqerKa upnjanu oBoM 3ano4y u3Boberbe 3eMJbaHlrx Pa.Aosa.

Haqpr fllana AeraJBHe perynaqnje rpe ycraja6a Aq9TaBIITII 3aro.4y sa

3arrrrur"y cnoMeuuKa KyJIType cperracra Mra:rpoonqa Ha M

,{octanrrrr:
roAHocraoqy;

AoKyMeHrarqJiljpr;
apxkrBkl.
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'ri,i?ffiH6ti.,:U:;"i::.-T*PETTYEJIIIKA CPBIIJA
AYTOHOMHA TIOKPAJI,IIIA BOJBOAI,IHA
rPAI CPEMCKA MIITPOBIIIIA
Ipagcma ynpaBa ra yp6aHnran,
rrpocropHo rrnaHrrpabe rl H3rpaAmy oOjexara
Epoj:350-127 12019-Yl

.{aHa: 24. 04. 2019. roa.
CPEMCKA MIITPOBIITTA
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Ha ocuony trJraHa 49 cras 6 3axona o nnaHupamy r{ r.BrpaArru ( "C.nyN6eun rracurar PC", 6poj
7212009,8112009 - ncnpaBK4 6412010 -{ArryKa yC,24l2Wl,12112012,4212013-oAnyxa yC, 5012013-

o4.ryxaYC w 9812013 -oAiryKa yC, 13212014, 14512014 u 83/2018 ) w umua 52 llparururxa o
caApxuHr4, Haqr,rHy vt nocry[Ky r.rspaAe AoKyMeHTa rrpocropHor ra yp6anprcrr,rrrxor nJraHr,rparra

("CryN6enH rJracHr,rr PC", 6poj: 6412015 ), Konaucuja sa rJraHoBe fpa4a Cperracxa Mur:ponuqa no
ra:epureHoj crpyrHoj KoHTpoJrlr Haqpra fhaHa AeriubHe perynaquje 6rora usuefy yJIHqa JosaHxe
I'a6omaq, JoeHrIe Tpajrconraha u CreraHa Cperraqa lpag CpeN,rcxa MurpoBuqa, caqmrasa creAehr:

I,I3BEruTAJ

I yBOAHI,I AEO

Haqpr fhasa AeriubHe peryraqr,rje perynaquje 6rorca nsrraely ynrqa JosaHre fa6oruaq, Josuqe
Tpajxoruha u Crerasa Cperraqa fpa4 Cpeucra MutpoBrarla, cacroju ce Lrs rercryanHor u rpaQruxor
Aena:

TEKCTYAJIHI,I AEO

orrrrrTr{ rIr4JbEBH r43pAlE IJIAHA
1. NPABHI4I4 II,IIAHCJH OCHOB
2. O[I4C IPAHHIIE IIJ]AHCKO| rIOpyqJA CA [Orrr4COM KATACTAPCKT4X rrApUEnA
3. I,I3BOA I43 TIAHCKO| AOKyMEHTA BI4IIIET PEAA
4. O[I4C IIOCTOJENET CTAIbA, HAI{I,IHKOPI,IIIIhEIiA IPOCTOPA H OCHOBHHX

OfPAHKTIE}TA
4.1. Ilpnpo4ne (aparrepucrr4Ke npocropa

4.1.1 . IeorrropQonoltrKe 14 f eo.noruxe KapaxTepucruKe 14 rrrrar<popere$
4.1.2. Merepeo.norrrKe KapaKTepr,rcrr4Ke

4.1.3. Xragpo.noruja r{ xuAporeonornja
4.2. Ctnopeue BpeAHocrr.r y noapy.ljy nJraHa

4.2.1. llocrojeha HaMeHa noBpIxLIHa n yp6anucr:nqKe KapaKTepr,rcrnKe rpocropa
4.2.2. Ilomojehe crane un$pau:pyrrype
4.2.3. Enugemupana u sarrraheHa KynrypHa .4o6pa

nnAHCKr4 IEOI. NPABHJ1A YPE}EIiA
1.1. IIoAena na yp6aHncrr,rqKe rIeJrHHe, 3oHe H 6lorone
1.2. ,{erarsHa HaMeHa noBpIxI,IHa ra o6jexam u uoryhe xonana:ru6uJrHe HaMeHe

1.2.1. Eulanc HaMeHe noBprur.rua
1.2.2. 3one rraoryhe nsrpaArbe o6jexara y rpaHuqaMa 6lora



/
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I.2.3. O6jertu uulaie LBlpaArLa sa6pameua * Bpcra I'{ HaMeHa

1.3. JasHe noBpIIIHHe, cagpNajra rz o6jercra
1.3. 1. fhas perylaqraje
T.3.2. O4peluearre noBpIxI4Ha y jannoj HaMeHI4 ca 6luaHcou
1.3.3. flonuc napqena y jarnoj HaMeHI4

I.4. flpasula naprleJrar{Lrje r rpeilapqeraquje noBprrrlaHa ca jaeuou HaMeHoM

1.5. Tpace, Kopu,{opu H Kanalrl4reru jarHe un(ppacrpyKrype
1.5. 1. Cao6pahajna I'rHtfpacrpyrrypa
T.5.2. 3eneue noBPIulIHe

1.5.3. BoAHa ranSpacrpyxryPa
T.5.4. EHeprercra IaH([pacrpyKrypa
I.5.5. TelercouyHrlralll4oHa nnQpacrpyxrypa
1.5.6. KouyHa.nua uH(lpacrpyxrypa
1.5.7. Crenen KoMyH{urHe orrpeMJreHocT n rpafeelrHcxor 3eMJbLIIrrra uorpe6au sa

H3AaBarbe roraqujcxe n rpalenuHcre
1.6. Ycrosu H Mepe 3aIIITI4Te npocropa y o6yxeary [JIaHa

1.6.1. 3auruta HenoKperHl4x hTnrypHrax 4o6apa
1,.6.2. Ycrosu rI Mepe 3aIIITI,ITe xI'IBorHe cpe.{I4He

1.6.3. Ycrosu H Mepe 3alnrplTe npupo.aHl{x godapa

T.6"4. Ycrosu rr Mepe 3arnrnTe oA eJreMerrrapHr4x HenoroAa, necpeha 14 parHux 4ejcrana
1.6.5. Ycrosu [p]rcryilarrHocrr.r oco6aua cannr;arfi4rytreroM, AeULI I4 crapl4M JII{u}IMa

1.7. Mepe eHeprercKe e$uxauroctu
2. NPABI,IJIA TPABEITA

2.1. Onrura \paBuilarpaferra
2.1.1. flpanuna rpalerra sa 6iroKose
2.1.2. flparuna rpafema 3a napqene
2.1.3. flparuna rpaferra 3a 3rpaAe

2.2. floce6sa [paBI4JIa uo ypdanucruqKl,IM 6roxosulla
2.2.1. Enox A

2.3. Ycnosu r4 Haqr,rH o6*6e!erra npr{cryra rapqenu r4 rpocpopa sa raprl{pa*e
BO3LINA

2.4. Ycrosu TpI,IKJB) {eBa o6jexa'ra Ha KoMyHanHy IaH$pacrpyxrypy
2.4.1. Ycrosu nplrxJrflella o6jerara Ha Bo.uoBoAHy Mpexy
2.4.2. Ycronu npr4KJbyqera o6jexa'ra Ha Mpexy i[exarHe xanarusaquje
2.4.3. Ycrosu rpnzubyqetra o6jexa'r:a Ha eneKrpoeHeprercKy Mpexy
2.4.4. Ycronu npurubyqema o6jerana Ha reJreroMyHrlxaqproHy Mpexy
2.4.5. Ycrosu flpl,Itclsyr{ersa o6jexara Ha ronJIoBoAHy Mpexy
2.4.6. Ilpaeuna 3a H3lpaArry Mpexe a o6jexaT a racoBoAHe ran([pacrpyKrype

2.5. Jloraqr,rje sa xoje je o6aeesHa H3pa.{a npojerra uapqenauuje oAHocHo
npenaprleJraquje u yp6anucruqKor npojerra

2.6. (Dase pearnsaqrnje

rPAOr{qK}I AEO

01. ilOCTOJEhE CTAfbE - rur4pa roxaquje... .l: 10 000
02. IIOCTOJEhE CTAIbE - HaMeHa iloBprrrlrHa 1 : 500
03. ruIAHCKO PEf IfF.ILE - HaMeHa rroBprxr4Ha 1 : 500
04. IJIAHCKO PEIIIEIbE - noAena Ha KapaKrepprcruqHe qenuHe r4 3oHe 1 : 500
05. IIJIAHCKO PEIIIEITE - cao6pahajHr,rqe ca perynaquoHo-Hr{BenaquoHt4M

lllanoivr u ypelerre npocropa ca jaauovr HaMeHoM 1 : 500



r

06. IIJIAHCKO PEIXEIf,E - nnau Mperra H o6jeKara llH$pacrpyKrype . 1 : 500

07. IJIAHCKO PErf fFIbE - xopr.r3oHranHa peryrlaqplja

ca rJraHoM rapqenaq{e .............. .. 1: 500

Kouucnja je urrrenonalrraJe peuerleM 6poj 020 - 412018 - I oa 16.10.2018. roA.Crynurruue
rpa,qa Cpeucxa Mrrrponuqa ( "ClyN6eHu .nucr fpa4a Cperracxa Mn:rponnqa", 6poj: l2l20l8 ),
pemerLeM 6poj 02-9312017-I ox29.09.2017.roa. Crynrutune rpaAa Cperr,rcra Mntponuqa ( "Cxyx6enu

mrcr fpa4a Cpeucra Mrarponnqa", 6poj: l3l20l7 ), perueneu 6poj 02-2012019 - I o,u 22.03.2019 rol^.

Crynurinne rpaAa Cpeucra Mr,qporuqa (,,"CryN6eHI4 Jlucr lpala Cpeucxa Mnrporuqa", 6poj: 3l20l9

) ra peure6erra 6poj 02-13412016-I o,q 23.11.2016. roA. CxynlutuHe lpaAa Cperracxa Murponuqa
(,,"ClyN6eHI4 JII,Icr lpa4a Cpeucrca Mur:ponnqa", 6poj: 17 /2016 )

Kouucuja 6pojrE rer qJIaHoBa y cle4eheM cacraBy:
l. Cusuua Payronuh, AlInJI. ullN. rpafeBuHe. - npeAce.{HuK

2. fiparau6exaraq, AIIuJI.I,IHx. apx]ITeKType - tIJIaH

3. Crasro Jouuh, 4,InJI. HmK. apxlaTeKrype. - r{raH

4. Aypela lllnrray.urapaq-Jlyur, Ar,rrn. r,rHx. apxrarel$ype - qilaH - LlcrlpeA oprana AflB
5. fiparaua Mnjaronuh, Arz,fl:l.. r,rHx. apxr{Tel(rype - qJIaH - plcnpeA oprana AIIB

CeAsuqa Kou uc raj e npucycrBo B atfi4 cy cBI'I q JIaHo BIa Korrar'rcr'rj e.

CeAruaqa Korvrracraje je o4pxaua 24.04.2019. ro4. y carln II rpa4cre ryhe fpaAa Cpeucra
Mrrposuqa, ca noqerxorvr y 10,30 qacoBa.

Y pa4y Korrancnje frecrBoBzuru cy: npeAcraBHEK fpa4cre yrppBe,sa yp6auu3aM, npocropHo

nnaHuparre u rtrpa,uLy o6jeram: Becsa Byjanonrah HaqenHI,IK u Bra4uc.nana Honaxoeuh;
npeAcraBHr.rx JII ,,Yp6anasau" Cpelrcxa Murponuqa: Mupjaua Bauryr, Mla,(es Bpsuh, Jeleua
Jlaqxosnh u fiauujem Kaparuuhenuh

U TIPI,IMEAEE

Konaracraja uuje nuara npnue46u na je Aouer c.neAehu

3arc.iryuar

ce Haqpt fhaua AeraJbHe peryrauuje 6lora nsuely ynuqa JosaHrce fa6omaq, Josuqe
reBaHa Cperrrqa fpa,( Cper.{cxa MurpoBl4ua u ynyhyje ua Jaesu yBLrA.

TPAICKE yfIPABE,

IPEAC EAH}IK KOMI,IC I{JE

Cunnura Payrconuh, AHrrJr. uxx. rpa$eBl{He

'--€.\"\^GJs
C

trh,



PETIYEJIIIKA CPBIIJA.
AYTOHOMHA TIOKPAJIIHA BOJBOAIIHA
IPAI CPEMCKA MIITPOBI{IIA
Ipagcra yrpaBa ra yp6anurau,
rrpocropHo rrJraHrrpabe rr rr3rpaAmy o6jerara
6poj: 350-12712019-VI

[ana: 08.07.2019. roa.
CPEMCKA MI,ITPOBIIUA

,E flcri]r{lBe "ipGaxulx'
Cpeirexa MxrPoowla

512
Eixti

**"**#*.*.*"9*'

Ha ocnony unzua 50 cras 2 3axosao rnaHuputrby r{ r,BrpaAlbn (("CnyN6enr rnacnuK PC",

6poj 7212009 w 8112009-ucnpanra, 6412010-yC,2412011, 12112012, 4212013-yC, 5012013-yC,
9812013 -yC, 13272014, 14512014, 8312018 w 3ll20l9) u uxana 67 cras 4 flpanunnuxa o

caApxr,rHr,r, HarrlrHy rr rocry[Ky ]rspa,qe AoKyMeHTa rrpocroprror u yp6auucrlrtlKor nlrannparl,a
("Cryx6erur rJracnrrK PC", 6poj: 3212019 ), Konancuja 3a rrJraHone fpaga Cpervrcxa Murponrqa no
o6aeJ6eHorr jasuorra yBlrAy Harlpra flnana AertubHe perynaquje 6rora usuefy ynw\a JosaHKe

fa6omaq, Jonuqe Tpajronuha N Crenana Cperraqa fpa4 Cpenacra MurpoBrrrla, catII,IEaBa cleAehra:

I

I,I3BEIIITAJ

r yBoAHu AEO - KPATAK [rPI,IKA3 AKTT4BHOCTT4 KOJE CE OAHOCE HA IIOCTyTIAK
AOHOIIIEIbA OArryKE, yTOBAPAIbE, I43PAAy I4 CTPvqHv KOHTPOJIy I.TIAHCKO|
AOKyMEHTA

Oarryxy o u3paAlr flnarra AerulrbHe perynaqraje 6nora nsrrrely ynuqa JosaHre fa6ouraq,
Jonuqe Tpajroauha r.r Cresana Cpeuqa fpa,{ CpeNrcxa MurpoBr{rla, rpr4rrpeM}Ina je fpaxcxa
yfipaBa ta yp6awu3zrM, rrpocropHo rrnanr,rpabe r.r ]r3rpa4rby o6jerara'n JfI 3a [ocJroBe yp6anu:rvra

,,Yp6auuaarra", CpeucKa Murponuqa.
Ha ceAsuqu Korraucuje 3a nrrauone fpa4a Cperrac(a Murponuqa o4pxanoj 25.02.2016.

roAl{rre upu6anrseuo je noanrlrBuo MrlrtrJrerbe Ha Oanyny o r.r3pa,u}r fllana AerrLJbHe perynaquje
6nora nsrvrely ynurla Josanxe fa6oruaq, Jonuqe Tpajxonuha tn Cteeana Cpeuqa fpaa Cpervrcxa

Murponuqa
O.qnyKa o r{3paAlr flnana AeraJbrre perynaquje 6nora usrraely yn}rqa JosaHxe fa6oruaq,

Jonr.rqe Tpajroeuha ra Cresana Cpervrqa fpa,q Cpel{cxa MurpoB}rqa, ycnojena je Ha ceAHrrq}r
Cxlmurtune rpa,{a Cperracxa Murpomqa pLama 04. 03. 2016. roArrHe (,,Cnyx6erur Jrr{cr fpa,ua
Cpeucxa Murponuq a=', 6poj 3 120 I 6)

Cpe4cma 3a r,BpaAy fhaua AertubHe perynaquje o6es6elena cy y cruary ca 3aroHold.
Harlpr flnana Aerturrre perynaqzje uspa4rno je JfI sa [ocJroBe yp6anrEsrraa,,Yp6aura3aM".

Crpyrua KoHTpoJra Haupra flnana AerilbHe perynaquje r.r3BprrreHa je oa crpaHe Korraracuje
3a nJIarIoBe fpaau Cperracra Murponuqa Ha ceArrr{rlrr oApxaHoj 4ana 24.04.2019. roAuHe.

II rroAAIIII O OUIAIIIABABy rr CilPOBOBEBy IIOCTyTIKA JABHOT yBrrAA,
KAO rr rroAArlr{ o oIpxABAEy cEAHr,ruE KoMI{ClrJE

Orrarrrasarre jannor yBuIra o Harlpry flnana AeraJbHe perynaqraje 6noxa usuely yJrr4rla

JosaHKe fa6ouraq, Jonuqe Tpajxonzha r,r CresaHa Cperr,rqa fpag Cperracra MurpoBlrrla, o6janrseno
je y norannoM nl,Icry,,M HoBEHe" u ,,CpeMcKe HoBr.rHe" or 08.05.2019. roAlrue lr AHeBHoM nrrcry
,,71n$opnrep" oA 08.05.20I9. roa.



HaqPr flnana Aerturue perynaquje 6uo je r{3noxeH na jaenu WuAy xoJry 3rpaAe fpagcxe
Kyhe rpa,qa Cpeucra Murpornqa, Tpr caeror ,{urraurpuja, 6poj 13, y rpaja*y oa 30 AaHa r,r ro:
08. uaja 2019. ao 07. jyya20l9. roAlrHe.

Ce4ru.rqa Korvrucuje je ogpxana 08. jyna.20l9. roAr.rHe y cann II rpa.Acxe xyhe fpaga
Cperracra Mrarponuqa, y Cpeucroj MurpoBlrqlr ca roqerKoM y 10,30 qacoBa.

CeAnuqu cy npucycrBoBaJlrl: ttfftrroBrl Korraucuje: Canrama Payronuh, flparan Bexaraq,
Cnasxo Jonnh, Aypena lllnrray4napaq - J[yry tr fipararra Mujaronuh, rpeAcraBruar fpa4cre
yrpaBe sa yp6annsarvr, rpocropuo rrnanilpame rr r.r3rpa,urry o6jerara: Becsa Byjauoerah u
Bna4zc;rana Honaronrnh, rpeAcraBrruqu o6pa$r{Baqa - JfI ,,Yp6anu3aMo' Cpeucxa Mnrponuqa:
Mupjaxa Barrryr rn Hurona Cnunh.

III IPI,IMEAEE

Y tor<y jaruor yBlIAa uuje ynyheHa HLI je4na npr,rrr,reg6a na Haqpt flnana AeraJBHe
PerYraqrje 6loxa usrraely yJlrlqa Josauxe la6omaq, Josuqe Tpajronuha ra C'resaHa Cperraqa fpag
Cpeucxa Mxrponuqa.

flomro uuje 6nno npurrae46r 4ouer je cneAehra

3arc.rryuar

Yceaja ce Haqpr flnana Aeriurue peryrarluje 6nora asuely yJrr,rqa JosaHKe fa6omaq,
Jorlrqe Tpajrorr,rha ll Ctesaua Cperraqa fpan Cperracra MurpoBurla u yuyhyje Crynurrunu fpaaa
Cpeucxa Mrarponaqa ua ycnaj ame.

IPAICKE YfIPAB

TIPEACEIHI,IK KOMI,ICTIJE

CI,IHIIIIIA PAyKOBI{h, surur.nnx.rpaf.
eRn\d€^e=N

TUIAHOBII KOMIIC}IJE:
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Ha gcnony ryIaHa 35 cmn 7 3axona o mraHr{pany r{ r,BrpaArbu (,,Cnyx6euu macHur PC",
6poj: 7212009, 8112009-rcnpaBKa, 64/2010- oArryKa yC, 24l2OlL, l2ll2}l2, 42/2013- o4nyxa yC,
5012013- oAnyxa yC,98/2013- o.qryxa yC, 13212014, l45l2}l4, 83/2Ot8,31l2}tg n 3712019) *t
uraHa 41. cmp 1. taqxa 6. Craryra fpa4a Cpeucxa Mnlponzqa (,,Clyx6enu rrrrcr lpa4a Cpeucra
Mrrrponnqa", 6poj 3/2019 n 5/2019), CrcynurtuHa fpa4a Cpeucxa Mnrponnqa Ha ceAHlrqu
oapxanoj 25.07.2019. roAr{He 4onera je ',ffi: Pu*r=*,,",ypeaiirt,.,i-1,; 

=u ".=,.r .. ivi coor-jJ}" :: T..rrr,,,ra
F-""--- *"rrffiI]

F::r-:j +r
oAJryKy

"."'t=.-___!af
'ar.,ro J q A-;--=-:Er:",_47.0+-i

izn tLri:*lll{l0 lJo AoHoruEBy rfifir; ABii;rnn prrv.,r,ut-ffio AOHOIIIIIJrY llJlAHA AETAJbHE PEIyJIAIf[I'Jf,xa ]viareo[]+nQ[
BJTOKA Ir3MEBy yJIT,IIIA JOBAHKE IAEOIIIAIL JOBI4T{F. TPAJKOBI,IhA-I,I

CTEBAHA CPEMIIA TPAI CPEMCKA MIITPOBIIUA

{lran 1.
Osolr OAJTyKoM AoHocll ce llnan AeraJbHe perynaqrnje 6lora vsrvrely yJrlrqa Josanre

la6ouraq, Josuqe Tpajroanha H CresaHa Cpervrqa lpaa Cpernrcrca MurpoBr.rqa (y AarbeM TeKcry:
flnaH gerarsne perynaquj e).

Ilnan2.
flnau gemrure perynaquje cacraBHa je 4eo O4ryne u cacrojn ce H3 TeKcryaJrHor r,r

rpaQn.ucor 4ena.

TEKCTyAJIHII .(EO

oItrIITI4 I_U4JBEBI4 I,I3PA.E IIIIAHA
1. TIPABHI4 I4 IUIAHKJI4 OCHOB
2. OIII4C |PAHI,IIIE ITTIAHCKO| rIO.ryvrUA CA TIOIIHCOM KATACTAPCKI4X

IIAPI.ENA
3. I43BOA r43 rrrrAHCKOr AOKyMEHTA Br4trrEf PEAA
4. ONUC NOCTOJEAE| CTAITA, IIAIII,II{ KOPI4TNEIiA TIPOCTOPA I4 OCHOBHI4X

OTPAHI,TtIEISA
1. 1. IlfupoaHe KaparTepncrr.rKe rpocropa

1.1.1. feorraopQonollrKe I,I feororurce KapaKTep[cr[Ke [r rr,rrnxpoperses
1.1.2. MerepeoloruKe KapaKTepr,rcrnKe
1.1.3. Xugpoloruja u xlrAporeolornja

1.2.CrnopeHe BpeAHocrr.r y roApyqjy rrraHa
1.2.I. floctojeha HaMeHa noBplrrl{Ha Ia yp6anuc:ruuxe KapaKrepr.rcruKe rrpocropa
1.2.2. flomojehe crarbe rEn$pacrpyrrype
1.2.3. Eru4errupaHa z garurr,rhena KyJrrypHa tro6pa

[[AHCKT4IEO
I. TIPABI4IIA YPEBEIBA

I .1 . floAe.na Ha yp6anucruqKe rleJruHe, 3oHe H 6norcose
1.2. ,{em"mna HaMeHa noBplrr}IHa n o6jercara n rvroryhe rcounaru6rErHe HaMeHe

1.2.1. Ennanc HaMeHe rtoBpruI,tHa
1.2.2. 3oue naoryhe rrcrpaArbe o6jexara y rpaHnrlaMa 6loxa
1.2.3. O6jerru urnja je r.r3r"paArba sa6paneHa - Bpcra rr HaMeHa

1.3. Jarne nonpurnHe, ca4pxajrE tr o6jexm
1.3.1. flnau perynauaje
1.3.2. Oapelnname roBprur{Ha y jaouoj HaMeHr,r ca 6ulancou
1.3.3. flonuc naprlerrayjaunoj HaMeHlr

I



1.4.

1.5.

flpanuna naprreraquje n rperapqenaquje noBprxr.rHa ca
jannorvr HaMeHoM

l.s. r. cao6pahaju" "ff;::;ryrlffiXl'I 
rr Karaqu:rerl. janne,u$pacrpvr(rype

1.5.2. 3elene floBprrruHe
1.5.3. BoAna nHQpacrpyxrypa
1.5.4. Eneprercra uuQpacrpyrrypa
1.5.5. TerexolrynuKarluoHa nHSpacrpyrcrypa
1.5.6. Kouynamra uu$pacrpyrcrypa
1.5.7.

t.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

r.6.5.

1.7.
2. TIPABI4IIA |PAbEILA

2.1.
2.1.1.
2.r.2.
2.1.3.

2.2.
2.2.r.

2.3.

2.4.

2.4.1.
)t)
2.4.3.
2.4.4.
2.4,5.
2.4.6.

2.5.

2.6.

Crenen KoMyHanHe onpeMJbeHocrr,r rpalennHcKor 3eMJblrrrrra norpe6an sa
rrAaBarbe loxaquj cre u rpafenuHcre
Ycaosu n Mepe 3aruTETe npocropa y o6yxnary [JraHa
34rrr:rr,rra HenoKpernr{x KyJrrypHr-rx ao6apa
Ycaorn r,r Mepe 3aurrrre xr,rBorHe cpeAr,rHe

Ycrosn rr Mepe 3arrrrr.rre np]rpoAHr{x go6apa
Ycronu u Mepe 3arrrrLrre oA eJreMerrrapHrD( HenoroAa, uecpeha rr parHr{x

4ejcmna
Ycrosu rtpucryrtaqHocttr oco6aua ca HHBarrr,rAHTeroM, AeqH r.r crapuM
JIIIqI,IMA

Mepe eneprercxe e$uxacHocru

Onurra rlpaBLula rpa! etra
flpanrnna rpalerra sa 6rorose
flpanrura rpalema 3a raprleJle
flpanura rpalerra 3a 3rpa4e

Enox A
floce6na npaBI,IJIa no yp6anucruqKr{M 6roxosnMa

Ycrosu vle,aviur o6es6elena rpucryna naprleJrr.r u rpocpopa
3a [apKLrpaBe Bo3I,IJra

Vcnoru npurubyqena o6jexara Ha KoMyHaJrHy
' nn$pacrpyKTypy

Ycrouu nplrK,bfrerba o6jexara Ha BoAoBoArry Mpexy
Ycnosn nprxJbyqerba o6jexam Ha Mpe)rcy Seramre rcauaansaquje
Ycrosu npurJbfreba o6jenata Ha eJreKTpoeHeprercxy Mpexy
Ycrosu rpaK,bflelba o6jerata Ha reJIeKoMyHHKarIHor{y Mpexry
Ycros[ npuK,b)rlerba o6jerara Ha roruroBoArry Mpe)Ky

flparura 3a r.Brparrby Mpexe u o6jexara racoBoAHe uutppacrpyrcrype
Ioxaquje sa rojeje o6aaesHa LBpaAa npojema napuenaurnje oAHocHo

npenaprleJraquje w yp6auucrutlKor npojerra
Oase pearrEsaqr.rje

IPAOrIIKI,TAEO

01. IIOCTOJETECTAISE - rupanoxaquje....................... ......1: 10000
02. IIOCTOJEhECTAITE - HaMeHaroBprrruHa .........1:500
03. IUIAHCKO PEIXEIf,E - nauenanoBprurrHa .......1:500
04. IUIAHCKO PEIIIFISE - noAena Ha KapalcrepucrlrqHe rleJrr,rHe r{ 3oHe .....1: 500

05. IUIAHCKO PEIIIF.IBE - cao6pahajnuqe ca peryrralluoHo-HnBerraquoHlrM
[JraHoM u ypelene npocropa cajaanona HaMeHoM .1: 500

06. IIJIAHCKO PEIIIEISE - nrran Mpexa ra o6jenam nnQpacrpyrrype ...............................1: 500
07. IIIIAHCKO PEITfFISE - xopr.rsorrrarrHa perynaquja

ca ruraHoM uapqeaauuje ............... .........1: 500



rfuan 3.
Erra6opat flnana Aer{lJbHe peryraqllje ypaleH je y rpu EcroBerHa npr.rMepKa y aHanorgoM g

rrer rrpr.rMepKa y AurlrraJtrou o6nnxy.
Cne npunaepre fl,nana AeraJBHe peryraunje y 

-auanoruorr,r o6nurcy no4nncyje o6paf16a.r

flo4nucane npuMepKe flnana AeraJbHe perynaqr.rje y aHaJrorHorra o6nnxy oBepaBa o6palnnav
rrJIaHa, o,uoBopHn yp6anncm n Cryuurrnna fpa4a Cpenrcra Mrrrponaqa.

rlnau 4.
JeAan [pI,IMepaK AoHeror, floAnucaHor I,I oBepeHor flnana AeriuBue perynaquje y aHaJrorHoM

o6mrxy n je4an rpLIMepaK y AHrHT,uIHorra o6rnrcy syBajy ce y apxr.rBu Crqrnunnne fpaaa.
.{na npnuepKa AoHeror, rloArrlrcaHor r4 oBepeHor flnana AsriurHe perynaqnje y agaJror.HoM

o6nnry Ir ABa npLIMepKa y AI,ITI,ITzIIHoM o6nnrcy.{yBajy ce y fpa,ucrcoM oprar{y y[paBe HaAJrexHoM 3a
cnpono[erce ruraHa.

JeAan [pI,IMepaK AoHeror flnana Aer{ubHe perynaquje y AurzraJrHorra o6lrxy qyBa ce y
flonpajr,rncrou cerperapujary HaAJrexHoM 3a nocJroBe yp6anuarraa.

Je,qan npl{MepaK AoHeror flnasa AeraJbHe perynaqnje y A}rn4rrurHorrr o6lnxy AocraBJba ce
Peuy6ml.moM reoAercKoM 3aBo.ry paAn tfoprranparra I{eurpanHor perurcrpa ruraHcKr.rx Aor(yMeHara.

than 5.
O cnponoleny flnana AerarbHe peryaaquje cmpahe ce lpagcra yrpaBa aa yp6anr.rsau,

npocropHo ruraHr.rparbe r,r lrcrpaArby o6jexam lpaaa Cpeucra Mrrrponuqa.

llnan 6.
Ona O4rryra cry[a Ha cHary ocMor AaHa oA 4aua o6janr[rBarLa y ,,Cnyx6enoM Jrr,rcry fpaaa

Cperracra Mrrponuqa".

CKYIIItrTI,IHA TPAAA CPEMCKA MI,IIPOBTIIIA

Epoj: 350-237 /2019-r
fiaua 25.07 .20 I 9.roanne
Cpeucxa Murponnqa

.:'*.goa;*
CKyIIIIITT4I{E |PAAA

Jjt ac ubtqfl c. rtt e H a w e H m a
@q1


	01 šira lokacija.pdf
	Sheets and Views
	01 postojeće stanje - šira lokacija
	OLE1
	OLE3
	OLE6
	OLE5



	01 šira lokacija-min.pdf
	Sheets and Views
	01 postojeće stanje - šira lokacija
	OLE1
	OLE3
	OLE6
	OLE5



	02 crtezi PDR Bosiljkic plan.pdf
	Sheets and Views
	02 - PO namena površina


	03 crtezi PDR Bosiljkic.pdf
	Sheets and Views
	03 - PL namena površina


	04 crtez PDR Bosiljkic.pdf
	Sheets and Views
	04 - PL podela na zone


	05 crtez PDR Bosiljkic.pdf
	Sheets and Views
	05 - PL saobraćajnice sa regulaciono-nivelacionim planom


	06 crtez PDR Bosiljkic.pdf
	Sheets and Views
	06 - PL infrastruktura


	07 crtez PDR Bosiljkic.pdf
	Sheets and Views
	07 - PL parcelacija





