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UVOD
Ruma ima kontinuiran prostorni razvoj, zasnovan na zakonski
propisanim urbanisti~kim dokumentima, po~ev od prvog urbanisti~kog
plana vlastelina Peja~evi}a (18.v.), pa preko kasnijih prostornoplanskih dokumenata do dana{wih prostornih i urbanisti~kih planova.
1987 godine izra|en je GUP Rume, ura|en je prema odredbama
Zakona o planirawu i ure|ewu prostora ("Slu`beni list SAPV", 5/84).
Izra|iva~ je bio Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad. Odluka o
dono{ewu Generalnog urbanisti~kog plana za grad Rumu i Odluka o
sprovo|ewu Generalnog urbanisti~kog plana grada Rume, objavqene su u
"Slu`benom listu op{tina Srema", br. 17/88.
2002 godine izra|ena je revizija GUP-a sa izmenama i dopunama
(Sl. List Op{tina Srema 13/02) koji je ra|en za planski period do 2005
godine.
Nakon stupawa na snagu Zakona o planirawu i izgradwi (Sl.
Glasnik RS 47/03) nadle`ni organ doneo je Odluku o odre|ivawu delova
GUP-a Rume koji nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona (Sl.list
Op{tina Srema 23/03) .
1.

PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA
-

ZAKON O PLANIRAWU I IZGRADWI (*Sl.glasnik RS*br.47/03),
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRAWU I
IZGRADWI (*Sl.Glasnik RS* br.34/06)
PRAVILNIK O SADR@INI, NA^INU IZRADE, NA^INU VR[EWA
STRU^NE KONTROLE URBANISTI^KOG PLANA, KAO I
USLOVIMA I NA^INU STAVQAWA PLANA NA JAVNI UVID
(*Sl.glasnik RS*br.12/04),

PLANSKI OSNOV ZA IZRADU PLANA
(*Sl.list op{tina
- PROSTORNI PLAN OP[TINE RUMA
Srema*br.19/07),
- ODLUKA O IZRADI GENERALNOG PLANA RUME (*Sl. List
Op{tina srema br. 28/06) u ~ijem sastavu je Program za izradu
Generalnog plana Rume na koji je pribavqeno Mi{qewe Komisije
za planove Op{tine Ruma od 18.12.2006,
kao i drugi zakoni i propisi, koji su neposredno ili posredno od
uticaja na izradu Plana.
Generalnim planom Rume odre|uje se dugoro~na projekcija razvoja
i prostornog ure|ewa naseqa (za period od 20 godina), uz zakonom
propisanu obavezu provere re{ewa i utvr|ivawe potrebe da se
pristupi izmeni i dopuni Generalnog plana, po isteku roka za koji se
donosi sredworo~ni program ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta,
odnosno najmawe svake 4 godine.
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2.

OPIS GRANICE
PLANOM RUME

PODRU^JA

OBUHVA]ENOG

GENERALNIM

2.1. GRANICA OBUHVATA GP-a RUME
Generalni plan Rume izra|uje se za naseqe Ruma i obuhvata KO Ruma
i deo KO Vogaw, ukupne povr{ine od oko 1.622,0 ha planiranog
gra|evinskog reona i gra|evinsko zemqi{te izvan granica
gra|evinskog reona.
2.2. GRA\EVINSKI REON RUME
Gra|evinski reon Rume ima povr{inu od 1.621,48ha od ~ega je 1.575,98 ha
KO Ruma a 45,50 ha KO Vogaw. Pro{irewe granice gra|evinskog reona, u
odnosu na postoje}i, iznosi 48,0ha.
GRANICA GRA\EVINSKOG REONA RUME
Po~etna ta~ka br. 1 (T-1) granice gra|evinskog podru~ja Rume utvr|ena je
na severozapadu naseqa, na isto~noj obali kanala Kudo{ (k.p. 1275) i
zapadnoj granici k.p. 9000 (prema grafi~kom prilogu).
Od T-1 granica vodi na istok presecaju}i k.p. 9000, vodi daqe na
istok ju`nom granicom k.p. 8996, u istom pravcu preseca poqski put (pp)
12667, ide ju`nom granicom k.p. 9154, 9155, preseca pp 12670, vodi na
istok ju`nom granicom k.p. 9268 i 9269 do T-2. T-2 se nalazi na ju`noj
granici k.p. 9269 i preseku linije udaqene oko 77 m od zapadne granice
k.p. 9333.
Od T-2 granica vodi na sever presecaju}i parcele. Prese~ene
parcele su : 9269, 9267, 9566/2, 9265, 9257, 9256, 9250, 9248 do ju`ne
granice k.p. 9243 {to je T-3.
Od T-3 vodi ju`nom granicom k.p. 9243 na istok do pp na k.p.
12671,preseca put u tom pravcu a potom vodi na istok ju`nom granicom
k.p. 9355, se~e k.p. 12672 (pp),nastavqa na istok ju`nom granicom k.p.
9383, se~e k.p. 12673 (pp) i nastavqa na istok ju`nom granicom k.p. 9495,
se~e k.p. 12674 (pp) i nastavqa ju`nom granicom k.p. 9530 do T-4 koja se
nalazi na preseku ove linije i zapadne granice k.p. 9533/1.
Od T-4 linija vodi na sever zapadnim granicama k.p. 9533/1, 9531,
9526/1, 9525/1, 9524/1, 9523/1, 9522/2, 9522/3, 9521/2, 9521/3, 9520/2,
9519/2, 9518/2, 9518/3, 9517//2, 9516/2, 9515/1, 9515/2 i ulazi u parcelu
8196 (JP *Vodovod*), T -5. Od te ta~ke vodi kroz parcelu 8196 do ta~ke T
-8 (deo kompleksa JP *Vodovod*).
Od T-8 vodi linija na sever upravno na ju`nu granicu k.p. 8193
presecaju}i upravno slede}e parcele : 8193, 8192, 8991/2, 8190, 8189/2,
8188, 8187, 8186, 8185, 8184, 8183, 8182, 8181/2, 8181/1, 8180, 8179,
8178,do preseka sa ju`nom granicom k.p. 8175/2 do T-9. Odatle vodi na
istok ju`nom granicom te k.p. 8175/2 do kraja te parcele (T -10).
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Od T-10 ide na sever zapadnom granicom k.p. 12675 do T-11 na
preseku ove granice i ju`ne granice k.p.12676 (pp) do T-12. Od T-12
preseca put 12676 i vodi na sever zapadnom granicom k~. br.8164/1 do T13 na preseku ove granice sa pp.
Od T-13 vodi ju`nom granicom (pp) do T-14. Od T-14 preseca (pp) i
vodi na sever zapadnom granicom k.p. 12813 do T-15 na preseku sa pp. Od
T-15 vodi do T-16 ju`nom granicom pp a odavde vodi na sever
presecaju}i (pp) i vodi zapadnim granicama k.p. 12811, 12807, 12805 do
T-17.
Od T-17 vodi severnom granicom k.p. 12805, 12806, 12821 (jezero
Borkovac), do T-18. Od ove ta~ke vodi na jug isto~nom granicom k.p.12821
(jezero) do T-19 na preseku ove granice i severne granice poqskog puta,
do T-20. Od ove ta~ke preseca poqski put i vodi na jug zapadnom
granicom k.p. 8139 do ju`ne granice pp-a 8141. Od T-21 vodi ju`nom
granicom k.p. 8140 do T-22 na trome|i k.p. 8140, 8144 i pp 8141.
Od T-22 vodi na jug isto~nom granicom pp do jugozapadne granice parcele
8156 do T-23. Od T-23 vodi na istok do T-24 ju`nom granicom k.p. 12682
(pp) do severoisto~ne granice k.p.9670. Od T-24 skre}e na jug granicom
k.p.9670 i 9665 do T-25. T-25 je ta~ka preseka k~. 9665 i 9664.
Od T-25 vodi na istok preseca put k.p. 12656 ide severnom
granicom k.p. 10368/7 do T-26. Od T-26 vodi severoju`no granicom
slede}ih k.p. 10369/2, 10369/1, 10370/1, 10371/1, 10372/1, 10372/4,
10373/1, zatim se~e poqski put 10374/1, 10391/1, 10392/1, 10392/6,
10392/5, 10392/4, 10393/4, se~e poqski put 12596/2, 10437/1 i 10395 do T27. Od T-27 vodi na jug delom zapadne granice k.p. 10395 do T-28 na
preseku ove i severne granice k.p. 10409/1.
Od T-28 skre}e na zapad do T-29. Ova ta~ka nalazi se preseku severnih
granica parcela br.10409/1 i 10397/1. Od T-29 vodi ju`no isto~nom
granicom slede}ih parcela: 10397/1, 10397/2, 10398, 10407, 10406, 10405,
se~e poqski put, 10418, 10434, preseca poqski put 5137 do T-30 koja je
na ta~ci preseka severne granice k.p. 5193 i 5199. Od T-30 vodi ju`no
granicom k.p. 12705 (poqski put) do T-31. Od T-31 vodi severnom
granicom k~. 10656/1, nastavqa isto~no granicom parcela 10656/1,
10656/2, 10657, se~e poqski put 12704/1, 10660 do T-32.
Od T-32 vodi na sever do T-33 koja se nalazi u preseku isto~nih
granica k.p. 10667/1 i 10668/1. Od T-33 ide na jug zapadnom granicom puta
M -21 do T-34. T-34 se nalazi u produ`etku preseka severne granice
parcele 5300/11 i isto~ne granice parcele 5300/1. Od te ta~ke skre}e
na istok presecaju}i put M-21, a potom nastavqa severnom granicom k.p.
5300/11, preseca potok Jelenci (12599) nastavqa na istok ju`nom
granicom k.p. 10713/3, preseca poqski put 10710, nastavqa na istok
ju`nom granicom parcele 10177 do T-35. Odatle skre}e na jug isto~nom
granicom k.p. 10717, preseca put R-106 (12686) do T-36. Od T-36 skre}e
ju`nom ivicom k.p. 12686 na zapad do T-37 koja se nalazi na severnoj
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granici k.p. 10923 i 10924 (poqski put). Od te ta~ke vodi na jug isto~nom
granicom k.p. 10924 do kraja k.p. 10916 {to je ta~ka T -38.
Od T-38 skre}e na zapad, vodi ju`nim granicama k.p. 10925/1,
10926, 10928, 10929/1 i 10929/2 do T-39. Odatle vodi severozapadno
granicom k.p. 10933 preseca potok Jelenci (12599) do T-40. Od T -40 do T
-41 nastavqa zapadnom granicom potoka Jelenci.
Od T-41 vodi na istok severnom granicom parcela 10945 i 10944
do T-42. Od T-42 vodi jugozapadno granicom k.p. 10944 do T-43, a do T-44
ide severisto~nom granicom puta R -103. Izme|u T -44 i T -45 preseca
put R -103. Od T -45 nastavqa ju`no granicom parcele 11032/1 do granice
sa parcelom 11032/3, skre}e na zapad ju`nom granicom parcele 11032/1,
vra}a se zapadnom granicom iste parcele do produ`etka granice 11034,
zatim nastavqa zapadno presecaju}i poqski put 11032/2, ide severnom
granicom parcele 11034, preseca potok Jelenci do T -46. Od T -46 do T 47 ide severozapadnom granicom potoka Jelenci, skre}e ju`no
presecaju}i potok Jelenci i do T -48 ide zapadnom granicom poqskog
puta 12730/2 presecaju}i `eqezni~ku prugu. Od T -48 ide na zapad
ju`nim delom pru`nog pojasa do T -49. Odatle skre}e na jug do kraja
isto~ne granice parcele 11282/3 (T-50), a zatim skre}e na zapad ju`nom
granicom iste parcele do kraja gde je T-51.
Od T-51 vodi na sever zapadnom granicom iste k.p. do T-52 na
granici sa pru`nim pojasom. Od T-52 nastavqa na zapad severnom
granicom pp k.p. 7407 do T-53 na severoisto~noj granici parcele 11289,
nastavqa zapadnom granicom potoka Jelenci do T-54 na mestu loma
(skretawa) potoka, a potom vode}i severnom granicom potoka JelenciBorkovac do T-55 na mestu preseka ove i isto~ne granice potoka Kudo{
(mesto uliva potoka Jelenci-Borkovac u Kudo{). Od T-55 vodi na sever
isto~nom granicom potoka Kudo{ do T-56.
Od T-56 skre}e na zapad, preseca potok i k.p. 1070, zalazi u K.o.
Vogaw, nastavqa severnom granicom k.p. 1028/5 do preseka sa pp k.p.
1023, tj. do T-57. Odatle skre}e na sever isto~nom granicom iste k.p.
1023, zapadnom granicom k.p. 806 (put za Vogaw), zapadnom granicom k.p.
916/2, 916/1 do T-58. Od ove ta~ke skre}e ka T-59 presecaju}i put k.p. 908
(put za Stejanovce), nastavqa severnom granicom k.p. 470 i 469. Od T-59
vodi isto~nim granicama k.p. 469, 472/4, 472/8, 472/9 do T-60 na
severoisto~nom uglu k.p. 472/9, skre}e na jug isto~nim granicama k.p.
472/9, 472/5,472/6, 472/7 do preseka sa severnom granicom puta za Vogaw,
tj.k.p. 908 i T-61.
Od T-61 vodi severnom granicom k.p. 908 presecaju}i potok Kudo{
i ponovo ulazi u K.o. Ruma do T-62 koja je na preseku severne granice k.p.
908 i isto~ne granice k.p. 1275 (parcela potoka Kudo{).
Od T-62 skre}e na sever isto~nom granicom iste k.p. 1275 do
po~etne ta~ke T-1 zatvaraju}i granicu gra|evinskog podru~ja naseqa
Ruma.
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2.3. OPIS GRANICE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA IZVAN GRANICA
GRA\EVINSKOG REONA RUME
Stanovawe u ataru:
• Naseqe "Aerodrom", zadr`ava se kao gra|evinsko zemqi{te u rubnom
predelu, uz M-21, izme|u Rume i Autoputa i ima namenu stanovawe. Zauzima
povr{inu od 3,70 ha.
Obuhvata delove katastarskih parcela u dubini od 100m. To su delovi k.p. br.:
11638, 12761, 11637, 11636, 11635, 11634/1, 11634/2, 11633/1, 11633/2, 11632/2,
11632/3, 11632/1, 11631/1, 11631/2, 11630/1, 11600/3, 11600/2, 11609/1, 11608,
11607/1, 11607/2, 11606/2, 11606/1, 11604/1, 11604/2, 11603/2, 11603/1, 11602/1,
11602/2, 11601, 11600, 12758, 11598/1, 11598/2, 11596/2, 11593/1, 11595/1, 11599,
11597, 11593/2, 11594/1, 11591, 11592, 11589, 11590, 11588/2, 11588/1, 11587/1,
11587/2, 11586/1, 11586/2, 11585.
Opis granice :
Po~etna ta~ka br. 1 (T-1) definisana je na trome|i puta
[abac-Ruma k.p. 12658, k.p. 12011 i k.p. 11638 ; od T-1 u pravcu istoka granica
ide ju`nom me|om k.p. 11308/2 i severnom me|im 12011 du`inom oko 920 m, do T2 na trome|i k.p. 11308/2, 11585 i puta k.p. 12757 ; od T-2 u pravcu juga granica
ide isto~nom me|om k.p. 11585 du`inom od 50 m do T-34 na me|i k.p. 11585 i
12757 ; od T-3 u pravcu zapada granica ide paralelno sa ju`nom me|om k.p.
11308/2 i 12011 na odstojawu od 50 m i se~e k.p. 11585-11590, 11592, 11594/1,
11593/2, 11593/1 11597, 11598/2, put 12758, 11600-11637, put 12761 i k.p. 11638,
ukupnom du`inom oko 990 m do T-4, na isto~noj me|i puta [abac-Ruma i k.p.
11638 ; od T-4 u pracu severoistoka granica ide zapadnom me|om k.p. 11638
du`inom oko 55 m do po~etne T-1 opisa granice.
• Naseqe "Borkovac", u rubnom predelu, uz granicu gra|evinskog reona
naseqa Rume, sa wegove zapadne strane (naslawa se na blok 1-6-2 namewen
sportu i rekreaciji), sa severa do granice gra|evinskog reona i delom do
granice KO Ruma, sa ju`ne strane do poqskog puta (k.p. br.12676). Namena
stanovawe u ataru i zauzima povr{inu od 4,3 ha.
• Naseqe "Ciglana", u rubnom predelu, uz regionalni put R-106 Ruma - In|ija
sa wegove severne strane, sa zapada i severa uz zonu namewenu iskopi{tu. Sa
isto~ne strane zona je odre|ena isto~nim granicama k.p. br. 10785, 10786,
10787, 10788, 10789, 10790, 10791/1, 10791/2, 10792, zatim granica se lomi i ide
prema istoku u pravcu produ`etka ju`ne granice k.p. br. 10792 i se~e parcele
10795, 10796, pp 12711, 10797/1, 10797/2, 10798, 10799/1, 10799/6, 10799/3 i
107994 do isto~ne granice parcele 10799/4 gde se lomi i granicom isto~nom
granicom te parcele vodi na jug do preseka sa k.p. koja predstavqa put Ruma In|ija (R-106). Namena - stanovawe u ataru i zauzima povr{inu od 6,79 ha.
• Naseqe "Cerje", u rubnom predelu, uz granicu gra|evinskog reona sa wegove
isto~ne strane, ju`no od puta R-106 Ruma - In|ija i to u delu gde se k.p. br.
10923, 10924 i 10908 grani~e sa putem R-103. Granica zone se lomi u
severoisto~nom temenu k.p. br. 10908 i nastavqa ka jugu isto~nom granicom k.p.
br. 10908, 10909, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914, 10915 do k.p. koja
predstavqa poqski put, preseca poqski put u pravcu produ`etka isto~ne
granica k.p. br. 10915 do ta~ke u kojoj ta granica se~e ju`nu granicu poqskog
puta. Od te ta~ke granica se lomi i vodi ka zapadu ju`nom granicom poqskog
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puta do ta~ke koja je formirana u mestu preseka produ`etka zapadne granice
k.p. br. 10926 sa ju`nom ivicom poqskog puta.
Napomena: Ukoliko postoji neusagla{enost izme|u tekstualnog opisa i
grafi~kog prikaza, merodavni su podaci na grafi~kom prikazu (granice
gra|evinskog zemqi{ta u ataru).
Radne zone u ataru:
• Radna zona Jug-2 ju`no od gra|evinskog reona Rume, uz magistralni put M21, sa wegove zapadne strane. (deo radne zone Jug-2 je unutar granica
gra|evinskog reona, odnosno izme|u pruge Beograd - Zagreb
• Radna zona Jug-3, ju`no od gra|evinskog reona Rume, uz magistralni put M21 sa wegove isto~ne strane

3.

PODELA ZEMQI[TA NA JAVNO I OSTALO GRA\EVINSKO
ZEMQI[TE

Javno gra|evinsko zemqi{te obuhvata sve javne povr{ine
definisane ~lanom 2. Zakona o planirawu i izgradwi, odnosno objekte
i komplekse definisane Zakonom o eksproprijaciji i drugim propisima.
Javnim povr{inama se u prostoru Generalnog plana smatraju lokacije
za: Objekte i povr{ine od op{teg interesa, saobra}aj i saobra}ajne
povr{ine, parkove i javno zelenilo, vodne povr{ine. Daqa razrada
Generalnog plana definisa}e precizno potrebe za javnim povr{inama i
objektima. Ostalo gra|evinsko zemqi{te u okviru ovog plana je svo ono
zemqi{te koje nije definisano kao javno.
Planovima razrade se ostalo gra|evinsko zemqi{te mo`e pretvoriti u
javno prema konkretnim potrebama i planskim re{ewima, kao i obrnuto
u slu~aju prestanka potreba za javnim zemqi{tem a u svemu prema
va`e}im zakonskim propisima.
3.1. Postoje}e javno gra|evinsko zemqi{te
Identifikuje se u grafi~kim prikazima GP, uz sravwivawe sa podacima o
parcelama u katastru.
M-21 – od Glavne severno (7282/1, 7282/2, 7282/3); M-21 – od Kraqeva~ke
do Glavne (7375 .); Putina~ka petqa (7282/1, 7282/2, 7282/3); M-21 – od
Kraqeva~ke do @elezni~ke pruge (6062/3, 6063/2, 6043/2, 6042/2, 6041/2,
6040/3, 6039/2, 6038/2, 7367/4, 5941/3, 5767/2, 5966/2, 5965/3, 7368/3,
5969/2, 5970/2, 5971/3, 5972/4, 5972/5, 5994/3, 5993/2, 7367/5, 5997/2,
5998/3, 5999/2, 6000/2, 6001/2, 6003/2, 6026/2, 6025/2, 6024/2, 6023/84,
6923/45, 6022/2, 6070/4, 6069/4, (7366/4, 7378/4 – Jelena~ki potok ispod
puta), 6068/3, (6069/4 – ukqu~ewe Ind. ulice .), 11072/6, (7378/5, 7365/3 –
Jelena~ki potok ispod zap. kraka Petqe), 12661/3, (12661/2, 12634/2 – deo
zap/ju` kraka Petqe).
R-103 – ulaz zapad, od Vrd. pruge do V.K. (909); R-103 – ulaz istok, deo
Kraqeva~ke (deo 7375), od Jelena~kog potoka do kraja GR (12664); R-106 –
ulaz zapad, Stej. put od Vrd. pruge do R-103 (908); R-106 – izlaz istok (7282
.).
GLAVNA (7281); VUKA KARAXI]A (7252); ORLOVI]EVA (7228, 7272,
12675); @ELEZNI^KA (7294, 7302, 7311, 7326/1, 7364, 7409, 7390/1).
AUGUSTA [ENOE (7278); BORKOV. PROLAZ (7227, 4983, 4982, 4992, 7226,
4991/2); BORKOVA^KA (7225; popre~ne ulice : 5095, 5094, 5097); V.
DUGO[EVI]A deo (deo 7267); ZMAJ JOVINA (7273); KWAZA MILO[A
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(7279); IRI[KA (7275 – do 15.avgusta, u nastavku 7225); IRI[KI DRUM
(7222, 7223); JELENA^KA (7280); MATIJE GUPCA (7276); 15. AVGUSTA
1942. (7262, 7274); PLANINSKA (7224, pore~ne 5095 i 5054); SVETOZARA
MARKOVI]A (7277).
ATANASIJA STOJKOVI]A deo (deo 7314; 3192, 3159/1 ., 3532/2 .);
AUGUSTA CESARCA (7373/2, 7366/3, 6081/4 ., 6070 (ist. krak), 6070/4,
6070/3, 6070/2, 7119/3; BORE GAVRILOVI]A (4493, 3240/2, 3161/1 .);
GROBQANSKA (7295, 7304, 7313, 7323, 7325, 7326/1); DRVARSKA (7322);
DRVARSKA-POTOK prolaz (7321); INDUSTRIJSKA deo (6069/5, 6069/4);
JNA deo (7297); KRAQEVA^KA (7375 do Potoka, 12664 do granice GR);
PINKIJEVA (7328); PROLETERSKA (7324, 7303, 7312, 7327); STANKA
PAUNOVI]A VEQKA deo (7305); TRG OSLOBO\EWA (7296); FRAWE
KLUZA (4540/11, 4561 (deo priv.p.), 4561/2, 7374/2, 7374/1); NOVA od Kraq.
ju`no (deo 6062 .);
ALEKSE DUNDI]A (7353); ALEKSE [ANTI]A (7287); ATANASIJA
STOJKOVI]A deo (deo 7314); BRANKA RADI^EVI]A (7286); BRA]E
JUGOVI]A (7352); VLADE OBRADOVI]A KAMENOG (7354); VLADIMIRA
NAZORA (7292, 7300, 2223, 7317, 7334/1);
VLADIMIRA ROLOVI]A
(6458, 6599, 6539, 6476); DOSITEJA OBRADOVI]A (3823/33); DRAGIWE
NIK[I] (7358, 7158/10; 7359, 7220/2 – zeleni pojas); DU[ANA
JERKOVI]A (7291, 7299, 7307, 7316, 7399, 7342/1, 7342/2, 6662/8, 6660/1,
6788/1, 6767/2); \URE JAK[I]A (3823/32); INDUSTRIJSKA deo (1268/3,
7355-Zadarska, ..); IVE ANDRI]A (3994, 3915, 3895, 6551, 6581); JNA deo
(deo 7297); KOZARA^KA (7357 – od Ul.4.jula); KOSOVSKA (6642, 6643,
7347/1); KRATKA (7290, 7298, 7306, 7315, 7340); LAZE KOSTI]A (3821, 3817/1); MARKA ORE[KOVI]A (7310, 7329; prolaz ka Gimn. pripojen
parceli 7329); MILO[A OBILI]A (7351); MI[E UBOJE . ( .);MLADENA
STOJANOVI]A (7335, 7346/2, 7346/1); NIKOLE TESLE jug (7285/2, 6677/6,
6678/2, 6679/3, 6679/4, 6681/2); NOVA (7341, 4149, 7333); NOVA [KOLSKA
(7337, 7344/1, 7330); PARTIZANSKA (7293, 7301, 7309, 7318, 7331); RADE
KON^ARA (6317); PETRA KO^I]A (7345, 7336, 7345/1, 7345/2, 6381… .);
SAVE [UMANOVI]A (3823/1, 3824/1); SAVE KOVA^EVI]A (7285/1, 7288);
7. JULA (7319 -2 dela); SLOBODANA PENEZI]A KRCUNA (7343/1, 7338,
7343/2… .); STANKA PAUNOVI]A VEQKA deo (deo 7305); STEVANA
SREMCA (3824/12, - 3817/1); FILIPA KQAJI]A (7289); 4. JULA (7356,
7357); PUT KA “RUMA-TRANSU” (7283 i daqe kao pp do Ind.ul. (+pridod.
3823/34 … .)
BA[TENSKA (7237/2, 7237); BRA]E GRULOVI] (7229/4); VEQKA
DUGO[EVI]A deo (deo 7267); VINOGRADSKA (7246); VOJVO\ANSKA
(7247); VRDNI^KA (7269, 7265, 7258, 7255, 7238/1, 7238/2, 7238/3);
VRTLARSKA
. ( .); GAVRILA PRINCIPA (7249, 2545/91, 2545/159,
2545/218); 22. DECEMB. 1941. (7230/2); 27. OKTOBRA 1944. (7271, 7263,
7260, 7231, 7230/6); \OR\A MARKOVI]A ( .); ZDRAVKA ^ELARA (7244);
IVE LOLE RIBARA (7256); JEZERSKA . ( .); JOVANA SUBOTI]A (7250,
2542/85); KARA\OR\EVA (7235/1, 7235/2, 2849/24); KUDO[KA (7257, 7254,
(2641, 2642, 7040/2, 2653/8, 7240/3, 2676/3, 7268, 7266 … .); LEWINOVA
(2545/40, 9050/16, 7242/2, 2546/98, 9329/2, 9330/2, 9331/2, 9332/2, 2960/3,
7230/1, 2961, 2960/2); MARIJE BURSA] (2537/25); MARKA PERI^INA
KAMEWARA ( .); MILA LATINOVI]A (7239); MILO[A CRWANSKOG
(9452, 9464/3, 9451, 9468/1, 4910/5, 4908, 4912/2 .); MILISAVA DAKI]A
(7253); MO[E PIJADE (9410/3, 7233/3); NIKOLE TESLE severni deo
(7251, 7245/1); NU[I]EVA (1592/1, 7230/8, 7230/7, 7230/1, 2946-popre~na,
1592/1-prolaz); 8. MARTA (7230/5); PAVLOVA^KA (7270, 7264, 7259,
7232/1, 7232/2, 9416 (izlaz ka severu …), 7229/3); PA[KA ROMCA (7229/1);
15. MAJA 1945. (7261); PRVOMAJSKA (2739, 7230/3, 2673/10); RADIVOJA
KORA]A (2537/9); 7. VOJV. BRIGADE (7241); SIME RELI]A (7229/5);
SREMSKA (7248, 2545/55, 2545/142, 2545/223); SUTJESKA (7236/1, 7236/2,
7236/3); TIVOLSKA (2545/38, 2545/126, 2544/1, 2544/2, severno
.…);
TICANOVA (2544/18, 2545/197); 3. VOJV. BRIGADE ( .); FRU[KOGORSKA
(7243).GRADSKI TRG (245)
Drvarska – Borkova~ki potok (7321); Glavna – Frawe Kluza (7374/2);
Iri{ka – [kolska livada (3131); Orlovi}eva – Borkova~ki potok
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(4800/2, 4801/2); Prilaz Starorumskom grobqu (4738); Prilaz Gimnaziji
od M. Ore{kovi}a (deo 7329).
Gradski park (3150); De~ji park (261); Veliki park (55); Park-{uma u
Borkovcu (8159, 8140, 8160, 8158/1 ( .), 8158/2, 8157); Borkovac– severni
borik ( .); Borkovac– ju`ni borik (8163); Borkovac- livada (8162/1,
8164/1 (k p. pored livade);
Kudo{ki potok ( .); Borkova~ki potok (9610, 7381, (1728 .), 7380);
Jelena~ki potok ( ., 7378, 7378/1, 7378/7, 6067/2, 7366/6, (7366/4 .),
7378/4, (7378/2 .), 7378/5, (7365/3 .), . (7365/1 .), 7378/3, (7366/3 .),
(7365/2 .), 7117/4, 7378, .); Borkova~ko jezero - deo u rumskoj op{tini ( .).
O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” (1775, 1777, ., 3136 - {kolska livada); O[ “I.
L. Ribar” (5765, .0; O[ “Du{an Jerkovi}” (59); O[ “Veqko Dugo{evi}”
(57); Gimnazija/”B. Radi~evi}”… (6414 - park, 6409, 6404/1, 6405, 6407 .);
Sredwa Tehni~ka/Poqopr. (3882, 3882/2 ., 3883/6 ., 3881/2 .); Vrti}
“Poletarac” u V.D. (847); Vrti} u Borkova~kom nasequ (2829 .); Jaslice u
Glavnoj (56); Kulturni centar (delovi : 233 ( .), 240, 241, 242, 243, 244 .);
Sportski centar (233); Dom zdravqa (3030 … .); Gerontolo{ki centar
(9444, 9442, 9418, 9417/1, 9417/2, 9437, 9419, 9420, 9434, 9433/1, 9433/2,
9424/1, 9431/1, 9430/1, 7229/1); Organi op{tinske uprave (839/1 –
Gradska ku}a, 1 – Od. urb. i dr., 262 – Dru{tv. delatnosti), Sud(280);
Tu`ila{tvo (974/1); SUP (5677/2); Va{ari{te (5301); Pravosl. grobqe
(6185, 6184); Katoli~ko grobqe (6187); Starorumsko grobqe (5176); Novo
grobqe “Barunovac” (5134, 5135 – Jevrejsko, 10394
.. ); Sistem za
pre~i{}avawe otpadnih voda (11294/2, 11294/3, 11293.);
KORIDOR JU@NE INDUSTRIJSKE ULICE severno i uz koridor Pruge
(potencijalni koridor nove trase puta R-103) – identifikuje se trasom
prikazanom u grafi~kim prilozima GP i odgovaraju}im tekstualnim
odredbama GP, sa sravwivawem podataka o parcelama u katastru;
15. AVGUSTA - dovr{etak do podvo`waka ispod M-21 (delovi 10707/1,
10708/5, 5300/1);
LEWINOVA – nastavak od Orlovi}eve do Iri{ke - identifikuje se trasom
prikazanom u grafi~kim prilozima GP i odgovaraju}im tekstualnim
odredbama GP, sa sravwivawem podataka o parcelama u katastru;
FRAWE KLUZA (“Vrbare”) – spoj sa Glavnom na pravcu Iri{ke (4559, 4570);
ATANASIJA STOJKOVI]A (“Vrbare”) – spoj sa A. Cesarca od F. Kluza
(4537, 4602, 4601), BORE GAVRILOVI]A – ju`ni krak – produ`etak do A.
Cesarca (4499, 4497, 4498, 4510/2, 4510/1, 4513, 4512);
NOVE ULICE NA PODRU^JU “Breg-jug” (“Superblok” 2-3)- identifikuju se
trasama prikazanom u grafi~kim prilozima GP i odgovaraju}im
tekstualnim odredbama GP, sa sravwivawem podataka o parcelama u
katastru;
NOVA ULICA ju`no i uz Stadion “F. Gore” – (produ`etak ju`. kraka 6070/2,
deo 6071/1 “F. Gora”, deo 6069/1 “Sagra”, deo 6069/9 “Vatr. jedinica”);
NOVE ULICE u “Superblokovima” 2-6 i 2-7 – koridori ovih ulica i ostalo
JGZ, utvr|eni su preispitanim Regulacionim planom “Isto~na radna zona u
Rumi”;
NOVA ULICA – veza Radne zone Zapad i Radne zone Zapad-2 (enklava)
– preko Pruge - identifikuje se trasom prikazanom u grafi~kim prilozima
GP i odgovaraju}im tekstualnim odredbama GP, sa sravwivawem podataka o
parcelama u katastru;
NOVE ULICE u ju`nim delovima “Superblokova” 3-7 i 3-6 (Berak jug)koridori ovih ulica i ostalo JGZ, bi}e utvr|eni su preispitanim
Regulacionim planom “Blokova Berak-jug”;
NOVE ULICE u “Superbloku” 3-13 i Bloku 3-12-3 (u Industrijskoj zoni)koridori ovih ulica i ostalo JGZ, utvr|eni su preispitanim Regulacionim
planom “Bloka 3-13 u Rumi”;
NOVE ULICE na podru~ju “Tivol-jug” u “Superbloku” 3-8 i delu “Superbloka”
3-4 – identifikuju se trasama prikazanim u grafi~kim prilozima GP i
odgovaraju}im tekstualnim odredbama GP, sa sravwivawem podataka o
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parcelama u katastru; detaqno razgrani~ewe JGZ od ostalog GZ izvr{i}e
se regulacionim planovima;
NOVE ULICE u “Superblokovima” 4-16, 4-17, 4-18 i delu “Superblokova” 412 i 4-19, u severnom delu Borkova~kog naseqa - identifikuju se trasama
prikazanim u grafi~kim prilozima GP i odgovaraju}im tekstualnim
odredbama GP, sa sravwivawem podataka o parcelama u katastru; detaqno
razgrani~ewe JGZ od ostalog GZ izvr{i}e se preispitanim odnosno novim
regulacionim planovima;
ULICE OKO DOMA ZDRAVQA – dovr{iti razgrani~ewe JGZ od ostalog GZ
regulacionim planovima;
Parkovske povr{ine – u Blokovima 3-4-9 i 3-4-10 (“Tivol-jug”) i u
Blokovima 4-9-3 i 4-9-8 (“Kudo{-2”) - identifikuju se povr{inama
prikazanim u grafi~kim prilozima GP i odgovaraju}im tekstualnim
odredbama GP, sa sravwivawem podataka o parcelama u katastru;
Za{titno zelenilo – du` Kudo{kog i Borkova~kog potoka, du` @elezni~ke
pruge i puta M-21 i oko Smetli{ta - identifikuje se povr{inama
prikazanim u grafi~kim prilozima GP i odgovaraju}im tekstualnim
odredbama GP, sa sravwivawem podataka o parcelama u katastru;
BORKOVA^KI POTOK – na potezu od Ul. 15. avgusta do Park-{ume u
Borkovcu i od Ul. 15. avgusta do parcela sa objektima uz Glavnu ulicu,
utvr|uje se koridor {irine 20,00 (2 h 10,00 m od osovine vodotoka) kao JGZ
namewen sportu, rekreaciji i za{titi Potoka; {irina mo`e biti mawa na
strani kod Fabrike obu}e i Stadiona “Slovena”; koridor se identifikuje
trasama prikazanim u grafi~kim prilozima GP i odgovaraju}im
tekstualnim odredbama GP, sa sravwivawem podataka o parcelama u
katastru; detaqno razgrani~ewe JGZ od ostalog GZ izvr{i}e se
regulacionim planom;
Utvrdi}e se regulacionim planovima.

NAPOMENA :
Prikazani spisak parcela koje se odre|uju za javno gra|evinsko
zemqi{te, ukazuje na potrebu a`urirawa katastarske dokumentacije, u
mnogim slu~ajevima i imovinsko-pravnih odnosa. Stoga se u odre|enim
slu~ajevima upu}uje na identifikaciju JGZ u grafi~kim i tekstualnim
delovima GP, uz meritorne provere u katastru.
3.2. Planirano javno gra|evinsko zemqi{te
Planirano javno gra|evinsko zemqi{te obuhvata koridore planiranih
ulica, povr{inu namewenu pro{irewu grobqa, sve povr{ine pod
planiranim za{titnim zelenilom kao i postoje}im koje do sad nije
progla{eno za javno. Planirano javno gra|evinsko zemqi{te }e se
precizno definisati izradom planova detaqne regulacije (PDR).
U severozapadnom delu pro{irewa gra|evinskog reona u ovom
momentu nije bilo mogu}e planirati javno zemqi{te (uli~ne koridore),
zbog velikog broja bespravno izgra|enih objekata za koje ne postoji
detaqna katastarska podloga, pa se shodno tome kroz ovaj plan ne mogu
definisati uli~ni koridori. Ovaj prostor bi}e predmet daqe razrade
gde }e se na osnovu ta~no unetih podataka o objektima mo}i definisati
precizna regulacija, i samim tim odvojiti javno od ostalog gra|evinskog
zemqi{ta.
Sli~an slu~aj je sa prostorom biv{e kasarne koji je imao status
specijalne namene, a u ovom planu se defini{e kao prostor namewem
Centralnim sadr`ajima. Ceo prostor }e zasad egzistirati kao ostalo
gra|evinsko zemqi{te dok se ne izradi Plan detaqne regulacije koji
}e preciznije definisati ovaj prostor.
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4.

DUGORO^NA STRATEGIJA RAZVOJA I KONCEPCIJA URE\EWA I
ORGANIZACIJE PROSTORA I GRA\EWA NASEQA

Generalni plan se uskla|uje sa Zakonom o planirawu i izgradwi i
Prostornim planom Op{tine.
Planskim re{ewima u potpunosti su ispo{tovane i sprovedene Odredbe
Prostornog plana Op{tine Ruma koje se odnose na:
-osnovnu strategiju u organizaciji i kori{}ewu prostora
-funkciju ovog naseqa u sistemu gradskih centara
Utvr|ivawe osnovnih kriterijuma ure|ewa naseqa
-kriterijumi kori{}ewa prirodnih resursa i za{tita `ivotne
sredine
-definisawe koridora osnovnih infrastrukturnih sistema
4.1. STANOVNI[TVO
Na osnovu analize kretawa broja stanovnika, dosada{wih razvojnih
tendencija i planiranih mera demografske politike kao i
prognoziranog privrednoh i ukupnog dru{tvenog razvoja, za period od
2002 do 2022 godine, prognoziran je veoma mali porast ukupnog
stanovni{tva Rume, tako da }e 2022 godine u Rumi `iveti 33000
stanovnika. Ako uzmemo u obzir prose~no doma}instvo od 3 ~lana to
zna~i da }e u tom periodu u Rumi biti 11000 doma}instava
4.2. PRIVREDA I OSTALE AKTIVNOSTI
Ciq je ravnomerniji i uskla|eniji teritorijalni razme{taj kapaciteta,
rastere}ewe beogradske aglomeracije, podsticawe selektivnog razvoja
industrije u malim centrima. Op{tina Ruma se nalazi u podru~ju s
veoma povoqnim lokacijsko-razvojnim potencijalima - priobalnom
pojasu Dunava i Save. Mo`e se o~ekivati razvoj agroindustrije vezane
za poqoprivredno sirovinsko podru~je, kao i fleksibilne industrije i
to mawih pogona s mawim lokacijskim zahtevima.
Razvoj privrednih delatnosti ima}e karakter prestrojavawa sa
dosada{weg koncepta usmerene, planske privrede na tr`i{nu privredu
koja je druga~ijeg karaktera. Vlasni~ka transformacija je neminovna,
ali ne sme da bude radikalna i nesmotrena u smislu da poni{tava
zna~ajne potencijale, proizvodni nivo i dobre rezultate uspe{nih
privrednih organizacija.
Kod industrijske proizvodwe, osim izgradwe novih kapaciteta,
neophodna je rekonstrukcija i unapre|ewe postoje}ih. Umesto glomaznih,
stati~nih industrijskih kapaciteta, treba razvijati fleksibilnu i
akumulativnu industriju i to mawe pogone s mawim lokacijskim
zahtevima u sprezi s proizvodnim zanatstvom. U tom smislu ovim GP se
defini{u prostori za odre|ene privredne delatnosti.
U poqoprivrednoj proizvodwi pored reafirmacije i ja~awa
zadrugarstva i
poqoprivrednog doma}instva, ra~una se s
revitalizacijom
donedavno
uspe{nih
a
zapu{tenih
velikih
poqoprivrednih kolektiva, u ciqu dostizawa ranijeg nivoa
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organizovane poqoprivredne proizvodwe a potom i wenog razvoja. U
prostornom smislu, GP obezbe|uje za{titu poqoprivrednih povr{ina i
uslovqenu i ograni~enu gradwu na obradivom zemqi{tu.
Treba stimulisati razvoj proizvodnog i uslu`nog zanatstva.
Tercijarne delatnosti }e biti disperzirane na celokupnom podru~ju
grada i u okviru wih treba da se ostvari najve}i porast zaposlenosti.
Razvoj neprivrednih delatnosti zavisi}e od stepena razvoja
privrednih. Stambena izgradwa, u raznim vidovima, }e i daqe biti
najmasovniji vid gradwe. Dosada{wu relativno razvijenu mre`u
dru{tvenih delatnosti treba dopuniti i daqe usavr{avati u interesu
gra|ana.
Komunalne delatnosti, putna i sva druga infrastruktura daqe }e
se izgra|ivati na bazi ve} dostignutog solidnog stepena razvoja.
Razvoj privrednih i neprivrednih aktivnosti mora se odvijati na
principima "odr`ivog razvoja", u ciqu uspostavqawa ravnote`e sa
raspolo`ivim resursima i uz za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine.
4.3. INFRASTRUKTURA
Saobra}ajna infrastruktura
Путна инфраструктура - план мреже друмске инфраструктуре заснован је
на дугорочној концепцији развоја (20-30 г.). Тежиште је на дефинисању и
разради мреже саобраћајних коридора (трасе и окружење), заштити и
резервацији простора. РУМА се налази уз један од најважнијих путних
коридора : Е-70 (М-1), Загреб-Београд. Мрежа државних путева 1. реда је
формирана, планира се доградња и рехабилитација, мрежа путева 2. реда ће
се усаглашавати с очекиваним растом саобраћаја; изградња обилазница око
насеља је значајна због бржег и безбеднијег одвијања саобраћаја, док ће
изградња општинских путева ("капиларна мрежа") бити предмет даље
планске разраде.
Водна инфраструктура - Рума је оријентисана на луке у Шапцу и Ср.
Митровици.
Мрежа и центри интегралног транспорта - Рума је оријентисана на
планиране РТЦ у Шапцу и Сремској Митровици.
Ваздушна инфраструктура - поред постојећег аеродрома у Сурчину, за
подручје РУМЕ од интереса је и планирани мањи аеродром код Сремске
Митровице.
Железничка инфраструктура - коридори свих постојећих и планираних
железничких пруга у РС, дефинишу се као коридори електрифицираних
двоколосечних пруга. Као надградња система двоколосечних пруга
стандардних брзина, планирају се капитални ремонти за велике брзине 160
км/х, у коридорима постојећих пруга, између осталих и правац БеоградШид-државна граница (Е-70), која пролази кроз Руму. Предвиђена је
електрификација пруге Рума-Шабац-Зворник, затим изградња и доградња
железничких чворова у насељима у којима се укрштају, раздвајају или
спајају железничке пруге из више праваца, где спада и Рума. Задржавају се
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коридори свих раније укинутих пруга, према томе и пруге Рума-Врдник.
Индустријске пруге и колосеци чине део железничке мреже РС.
Vodovodna infrastruktura
Извориште (бунари) румског водовода и Фабрика воде су јужно од
Руме према Јарку, код "Фишеровог салаша", изван подручја ГП, одакле се
вода транспортује у Руму и један број места румске и иришке општине,
градиће се, експлоатисати и одржавати према програмима, плановима и
пројектима, на основу услова из ГП, евентуално планова разраде. Бунари у
Борковцу, северно од града, првобитно а сада допунско извориште, морају
бити обезбеђени непосредно и заштићени у ширем окружењу, према
прописима.

Уређај за пречишћавање отпадних вода (УПОВ)
УПОВ се налази у крајwем југозагапдном делу насеqа, испод железничке
пруге, на локацији која пружа просторне и техничке услове за
функционисаwе и развој до краја планског периода, што је потврђено кроз
израђену пројектну документацију фекалне канализације за цело насеqе и
УПОВ. Реконструисаће се и проширити према програмима, плановима и
пројектима, на основу услова из ГП, евентуално планова разраде, ако су у
питаwу сложенији захвати односно ангажоваwе новог земqишта.

Elektroenergetska infrastruktura
Ruma se snabdeva elektri~nom energiom preko 110 KV mre`e , a
preko dve trafo stanice "Ruma 1" (110 /35/20 KV) i "Ruma 2" (110/35 KV) .
Distributivne trfo stanice su naponskog nivoa 20/0.4 KV ili 10/0/4 KV.
Visokonaponska mre`a u gradu je podzemna . Niskonaponska mre`a je u
centralnoj gradskoj zoni, kao i u delovima kolektivnog stanovawa,
kablirana , pri ~emu je javna rasveta izvedena preko kandelabera. U
drugim delovima grada niskonaponska mre`a je nadzemna, na betonskim
stubovima (ponegde i drvenim), a javna rasveta je izvedena na stubovima
niskonaponske mre`e.
Pored visokonaponskog nivoa mre`e od 110 KV prisutni su
sredwenaponski nivo 35 KV kao i dva distributivna nivoa 10 KV i 20
KV .
Ovakav na~in napajawa potro{a~a elektri~nom energijom ograni~ava
mogu}nosti rezervnog napajawa u slu~aju kvara , ili remonta TS.
Kretawe potro{we u periodu 2001 - 2005. godine , kao i godi{wa
stopa rasta dat su tabelarno ;
Godina
Energija
(MWh)
Stopa
rasta(%)

2001

2002

2003

2004

2005

112918

107666

110430

114570

122907

-4.65

2.56

3.75

7.27
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U planiranom vremenskom periodu potrebno je , uzimaju}i u obzir
i porast potro{we elektri~ne energije izbaciti sredwenaponski nivo
35 KV i distributivni nivo 10 KV . Prvi korak u ovom postupku bi}e
pretvarawe TS "Ruma 1" (110/35 KV) na nivo (110/35/20 KV). Ovo
podrazumeva i novi 20 KV kablovski rasplet do distributivnih TS kao
i wihovo prilago|avawe naponskom nivou 20 KV.
Gasovodna infrastruktura
Za snabdevawe severnog dela op{tine Ruma, izgra|en je dovodni
gasovod pre~nika DN 150mm i glavna merno-regulaciona stanica GMRS
*Ruma* kapaciteta 28.000 Sm3/h. Prikqu~ewe dovodnog gasovoda je na
razvodni gasovod RG 04-07, ju`no od Rume. U gradu je izgra|ena gasna
distributivna mre`a niskog pritiska kojom treba da se snabdeva 7700
individualnih potro{a~a kao i ve}i broj komunalnih potro{a~a.
Postoje}i gasovod je projektovan tako da obezbedi gas za sva
doma}instva , industrijsku i komunalnu potro{wu kao i za budu}i razvoj
grada i privrede. Bez posebnih pove}awa pritiska u razvodnom
gasovodu mogu} kapacitete snabdevawa gasom {iroke potro{we 10.800
doma}instava imaju}i u vidu i kapacitete GMRS-a. To zna~i da
ra~unaju}i na prose~an broj godi{wih prikqu~aka 400-500, kapacitet
gasovoda zadovoqava potrebe potro{a~a u planskom periodu.
Telekomunikaciona infrastruktura
Na teritoriji naseqa postoji jedna digitalan i jedna analogna
telefonska centrala i dva udaqena pretplati~ka stepena . Mre`a je u
centralnom delu izvedena podzemno kao i u zoni vi{eporodi~nog
stanovawa dok je u drugim delovima naseqa nadzemna. Nadzemna mreqa
se u posledw vreme izvodi na betonskim stubovima , stim {to je
primarna mreqa podzemna a razvod parica do objekada se izvodi sa
stuba.Mre`a u severnom delu grada je rekonstruisana , dok je u ju`nom
delu grada uglavnom sa bakarnim paricama i na drvenim stubovima
(kako primarna tako i sekundarna mre`a).
.Mobilna telefonija prisutna je preko tri bazne stanice
postavqenih u samom nasequ , {to trenutno nije dovoqno za pokrivawe
kompletnog podru~ja Rume i wene okoline. Antene su postavqene u dva
slu~aja na postoje}e objekte (Kulturni centar i silos) a na jednom mestu
na poseban antenski stub .
4.4. KONCEPCIJA PROSTORNE ORGANIZACIJE NASEQA
Vi{e decenija posle Drugog svetskog rata, Ruma se, kao i ve}ina
gradova u zemqi, razvijala u uslovima ubrzane urbanizacije.
Gra|evinsko podru~je pro{ireno je zonama individualnog stanovawa za
novoprido{lo stanovni{tvo i privrednim i komunalnim kompleksima,
a fizionomija grada se promenila i izgradwom stambenih
vi{espratnica i objekata dru{tvenog standarda. Uz to se razvijala
saobra}ajna i mre`a drugih infrastrukturnih sistema.
Organizacija i ure|ewe prostora grada (gra|evinsko podru~je)
zasnivali su se na konceptu centri~nog {irewa oko zate~enog gradskog
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jezgra s ve} izgra|enim okru`ewem, uz po{tovawe ortogonalne uli~ne
matrice sa sistemom gra|evinskih blokova. Ovaj koncept je po{tovan u
svim zonama gde je to omogu}avala morfologija terena, postoje}e
saobra}ajnice i karakter fizi~ke strukture koja se realizuje, mada se u
pojedinim zonama dovodi u pitawe neprimerenom ili bespravnom
gradwom.
Ovaj koncept se i daqe zadr`ava i razvija, ta~nije, realizuje se
postepeno uz neophodne korekcije u odnosu na dosada{wi Generalni
plan.
Gradsko jezgro sa bli`im okru`ewem (Centralna zona) }e se
rekonstruisati, dogra|ivati i ure|ivati u smislu daqe koncentracije
javnih funkcija, poslovawa, vi{eporodi~ne stambene izgradwe i sl.
Obodna podru~ja Borkovac, Kudo{, Tivol, Berak, Vrbare i Breg, ostaju
namewena porodi~nom stanovawu. U delu Tivol/Berak nastavi}e se
izgradwa kompleksa vi{eporodi~ne stambene gradwe s prate}im
funkcijama.
Privredne aktivnosti usmerene su na obode grada, prete`no u
Industrijsku zonu, kao i u podru~je prema Obilaznom putu (M-21) i
disperzivno u celom nasequ, ukqu~uju}i i stambene zone.
Saobra}ajno re{ewe iz GUP-a se uglavnom zadr`ava, uz neke
dopune utvr|ene samim Generalnim planom i drugima koje }e biti
utvr|ene planovima razrade. Planirana je nova severna obilaznica koja
}e obezbediti rastere}ewe saobra}aja iz pravca Vogwa odnosno
Sremske Mitrovice, kroz sam centar grada.
Sistem zelenila se u principu zadr`ava. U izgra|enim
podru~jima se ne o~ekuje obezbe|ewe novih zelenih povr{ina i tu je
oslonac na postoje}e parkove i skverove, uli~no i zelenilo oku}nica.
Zadr`ava se koncept "zelenog prodora" u grad, odnosno Borkova~ka
dolina - park {uma i izleti{te kod Jezera.
U oblikovawu grada te`wa je da se zadr`i zaokru`enost gradskog
podru~ja i ortogonalna {ema, da se koliko je mogu}e ostvari
kontinuirana rekonstrukcija i izgradwa po blokovima, da se ne stvaraju
novi visinski reperi i da se u postoje}im delovima grada ostvari
harmoni~an odnos izme|u postoje}ih i budu}ih objekata, da se za{tita i
revitalizacija graditeqskog nasle|a inkorporira u izgradwu i
ure|ewe, posebno centra grada, te da se adekvatno urede ulice i
zajedni~ke gradske povr{ine.
Rubnim predelom se podrazumeva prostor izme|u granica podru~ja
GP i gra|evinskog podru~ja naseqa. Predhodnim Generalnim planom u
rubnom su predelu predvi|ene odre|ene funkcije i aktivnosti i data
namena povr{ina (radna zona, iskopi{ta gline, stanovawe u naseobini
"Aerodrom", vo}arsko vinogradarske zone, deponija sme}a, sto~no
grobqe, lokacije za benzinske stanice... ). U pogledu funkcionisawa i
organizacije prostora, gra|evinsko podru~je i rubni predeo su u
neraskidivoj, interaktivnoj vezi.
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5.

PRAVILA URE\EWA PROSTORNE STRUKTURE NASEQA PREMA
PLANIRANIM NAMENAMA I FUNKCIJAMA

Op{ta pravila ure|ewa i gra|ewa bi}e definisana i grupisana
kao skup pravila regulacije i parcelacije za izgradwu prema nameni
prostora a u skladu sa kriterijumima za gra|ewe, urbanisti~kim
parametrima i pokazateqima.
Ne}e biti dozvoqena bilo kakva izgradwa koja ugro`ava objekte na
susednim parcelama.
U delovima prostora u kojima su prema Planu za{tite nepokretnih
kulturnih dobara utvr|ene posebne mere za{tite, pravila za izgradwu
i ure|ewe obavezno uskladiti sa ovim merama.
Pravila gradwe, koja }e biti propisana Planom, mogu se direktno
primewivati samo u zonama jasno definisane regulacije, odnosno tamo
gde je ve} izvr{ena podela na javno i ostalo gra|evinsko zemqi{te tj. u
zonama ili blokovima sa jasno formiranim ulicama gde regulacija
ostaje nepromewena.
U odnosu na namenu objekata ~ija izgradwa je dozvoqena u pojedina~nim
zonama, potrebano je za svaku pojedina~nu gradwu pribaviti uslove
nadle`nih organa i organizacija koje su Zakonom ovla{tene da ih
propisuju.
U skladu sa Zakonom o za{titi `ivotne sredine, za izgradwu poslovnih
i proizvodnih objekata iz domena onih delatnosti koji mogu negativno
da deluju na `ivotnu sredinu, bi}e obavezna izrada Studija procene
uticaja na `ivotnu sredinu kojom treba da se dokumentuje da
tehnologija, materijali, sirovine, vrsta energije kao i otpadne materije
iz procesa proizvodwe ne ugro`avaju `ivotnu sredinu, odnosno da se
propi{u mere koje treba poduzeti da se spre~e negativni uticaji.
5.1. STANOVAWE
Postoje}i stambeni fond u Rumi ne zadovoqava u potpunosti
sada{we potrebe stanovni{tva, a pogotovo budu}e, i to u pogledu
veli~ine i strukture zona namewenih stanovawu.
Za procenu budu}eg stanovawa u gradu Rumi osnovni pokazateqi
poti~u iz projekcije demografskog rasta naseqa, broja i strukture
doma}instva i dr. Prema posledwem popisu stanovni{tva 2002. godine u
centru op{tine `ivi 32.229 stanovnika. U~e{}e populacije naseqa
Ruma u ukupnoj op{tinskoj populaciji , pove}alo se u prethodnom
periodu od 20 godina sa 50,29% na 53,71% {to je pokazateq zna~ajne
koncentracije stanovni{tva u op{tinskom centru. Prema projekciji
stanovni{tva za period od narednih 20 godina dolazi se do zakqu~ka
da }e u~e{}e populacije stanovni{tva naseqa Ruma u ukupnoj populaciji
op{tine Ruma iznositi 53,6.
Pod pretpostavkom da }e se budu}i stambeni fond obezbediti u
postoje}im stambenim zonama, rekonstrukcijom postoje}eg stambenog
fonda i izgradwom novog (pogu{}avawem) ipak }e biti neophodno
obezbediti i nove zone za budu}u stambenu izgradwu.
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Obzirom na aktivnosti stanovni{tva i sve ve}u ulogu male
privrede i poqoprivrede, potrebno je razmotriti mogu}nosti
porodi~nog stanovawa sa mogu}no{}u bavqewa malom privredom i
poqoprivredom.
U nasequ }e biti zastupqena dva osnovna vida stanovawa:
porodi~no i vi{eporodi~no, kao i me{ovito stanovawe kao kombinacija
ova dva osnovna vida stanovawa.
U ciqu zadovoqewa potrebe stanovni{tva za bavqewem malom
privredom, predvi|a se mogu}nost da se u sklopu stanovawa ostvare
odre|eni sadr`aji poslovawa u ciqu zadovoqavawa potreba
stanovni{tva, a koji svojom delatno{}u ne}e imati {tetan uticaj na
okolinu.
5.1.1. Porodi~no stanovawe
Pod ovim vidom stambene gradwe podrazumeva se izgradwa
porodi~nog stambenog objekta (do ~etiri stambene jedinice na jednoj
parceli), za potrebe porodi~nog doma}instva, odnosno za potrebe
generacijske podele porodice, kao i nestambenih objekata po potrebi a
prema uslovima parcele.
Ovaj vid stanovawa zauzima i zauzima}e prete`ni deo izgra|enog
dela gra|evinskog podru~ja, raspore|eno je u stambene blokove
grupisane u zone i to : u "Borkovcu-5", "Kudo{u-2", "Tivolu-jug", "Berkuzapad", "Bregu-jug", na planiranim odnosno zapo~etim lokacijama, u
postoje}im izgra|enim zonama, u vidu rekonstrukcije postoje}ih blokova
(zamena
postoje}ih
novim
objektima,
dogradwa,
nadgradwa,
rekonstrukcija i dr), u zonama-potezima graditeqskog nasle|a - radovi
prema uslovima za{tite i revitalizacije.
•
•
•

pod stanom se podrazumeva gra|evinski povezana celina namewena
za stanovawe, koja se sastoji od jedne ili vi{e soba sa odgovaraju}im
pomo}nim prostorijama.
porodi~no stanovawe u Rumi, u odnosu na postavqawe osnovnog,
stambenog objekta na gra|evinskoj parceli zastupqeno je i planirano
u tri osnovna vida :
slobodnostoje}i objekti - ne dodiruju ni jednu granicu parcele prema
susedima,
dvojni - kao gore, po pravilu sa sredi{wom podeonom granicom
parcela,
objekti u nizu - dodiruju obe bo~ne granice susednih parcela.
posebni vidovi su poluatrijumski i atrijumski objekti, koji mogu biti
ugra|eni izme|u granica parcele sa spoqnim odnosno unutra{wim
dvori{tem ; specifi~ni vidovi su kombinacija pomenutih vidova i
organizacije na parceli,
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5.1.2. Vi{eporodi~no stanovawe
Zastupqeno je i bi}e zastupqeno u vidu stambenih odnosno
stambeno-poslovnih
vi{espratnica
u
blokovima
otvorenog,
poluotvorenog i zatvorenog tipa i to : u "Tivolu", u okviru daqeg
razvoja ove zone, u okviru rekonstrukcije blokova u Centralnoj zoni, na
pojedina~nim lokacijama odre|enim planovima razrade GP-a, u zonama
me{ovitog stanovawa - interpolacija u okviru porodi~nog stanovawa.
Pod ovim tipom stambene gradwe podrazumeva se izgradwu po pravilu
vi{espratne zgrade namewene stanovawu, sa najmawe ~etiri stana za
razli~ita porodi~na doma}instva, na jednoj gra|evinskoj parceli, kao i
nestambenih objekata po potrebi a prema uslovima parcele.
• vi{eporodi~no stanovawe u Rumi, u odnosu na postavqawe stambenog
objekta na gra|evinskoj parceli zastupqeno je i planirano u dva
osnovna vida :
- slobodnostoje}i objekti - ne dodiruju ni jednu granicu parcele prema
susedima (kule, lamele, traktovi),
- objekti u nizu - dodiruju obe bo~ne granice susednih parcela,
• posebni vidovi su poluatrijumski i atrijumski objekti, koji mogu biti
ugra|eni izme|u granica parcele sa spoqnim odnosno unutra{wim
dvori{tem ; specifi~ni vidovi su kombinacija pomenutih vidova i
organizacije na parceli,
5.1.3. Me{ovito stanovawe
Zastupqeno je u vi{e blokova, a planirano je : u nekim novim
blokovima ("Tivol"), prema nameni povr{ina u GP, u okviru
rekonstrukcije
blokova
u
Centralnoj
zoni,
interpolacijom
vi{eporodi~nih stambenih objekata u uli~ne poteze porodi~ne
stambene gradwe - prema posebnim uslovima,
Ovaj vid stanovawa podrazumeva da se u pojedinim stambenim
blokovima pojavquje vid porodi~ne i vi{eporodi~ne stambene gradwe
i to :
- u planiranim blokovima odre|enim za me{ovito stanovawe - uslovi
za ure|ewe i izgradwu utvr|uju se iskqu~ivo planom razrade GP,
- u postoje}im izgra|enim blokovima gde je definisana podela
povr{ina za porodi~no odnosno vi{eporodi~no stanovawe, odnosno
i druge namene
- u planiranim blokovima odre|enim za porodi~no stanovawe, gde je
mogu}a interpolacija vi{eporodi~nih stambenih objekata, a prema
koncepciji i uslovima u planu razrade,
- u postoje}im izgra|enim blokovima porodi~nog stanovawa (interpolacija) primewiva}e se pravila i uslovi iz GP, a u
slo`enijim slu~ajevima uslovi }e se utvrditi novim planom razrade
odnosno izmenama i dopunama va`e}eg plana razrade.
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5.2. GRADSKI CENTRI SA MRE@OM JAVNIH OBJEKATA
Graski centri u prostornoj strukturi grada predstavqaju ta~ke
koncentracije jedne ili vi{e centralnih funkcija, te samim tim i
mesta ve}e koncentracije qudi i objekata.
U funkcionalnoj strukturi gradskih centara, najve}e u~e{}e imaju
delatnosti namewene zadovoqavawu takozvanih javnih potreba i
tercijarne delatnosti.
Generalnim planom Rume treba da se daqe razvija postoje}i sistem
gradskih centara, da se dopuwuje novima, a da se postoje}i centri
dopuwuju novim sadr`ajima ili da se iz wih odstrane funkcije koje po
svojoj prirodi ne pripadaju centrima. Na taj na~in obezbe|uje se
ravnomernija pokrivenost podru~ja grada centralnim funkcijama i
uspostavqa nova hijerarhija centara prema karakteru i nivou funkcija
u wima, prema kojoj se centri dele na:
a) primarni gradski centar
b) sekundarni gradski centar
v) specijalizovani centri
Da bi gradski centar funkcionisao i izvr{avao namewene funkcije u
gradu neophodno je da zadovoqi slede}e kriterijume: koncentracija,
pristupa~nost, raznovrsnost i privla~nost
Delatnosti koje se mogu planirati u zoni javnih namena su iz oblasti:
-trgovine, uslu`nog zanatstva , uslu`nih delatnosti, ugostiteqstva i
turizma, socijalne za{tite, {kolstva, kulture, zabave, sporta,
poslovno-administrativne delatnosti, uslu`ni servisi, verski objekti,
saobra}ajni objekti i drugi objekti, uz uslov da se ni na koji na~in ne
ugro`ava funkcionisawe zone i da se u skladu sa namenom mo`e
obezbediti potreban, propisan broj parking mesta za korisnike.
U zonama za javne namene nisu dozvoqene nikakve proizvodne ili
privredne aktivnosti niti uslu`no zanatske delatnosti koje na bilo
koji na~in mogu okolinu da ugroze bukom, gasovima, otpadom bilo koje
vrste i sli~no.
5.2.1. Primarni gradski centar
Primarni gradski centar grada Rume predstavqa jezgro grada koje
~ini jednu kulturnu i tradicionalnu vrednost grada. Jezgro centra
formirano je nastankom Rume, polovinom 18. veka, koncentrisanom
izgradwom javnih, trgovinskih, zanatskih, zna~ajnih stambenih i drugih
objekata, u centralnim blokovima u "krstu" ulica Glavne i Orlovi}eve@elezni~ke.
U postoje}em stawu ovaj gradski centar obuhvata slede}e blokove:
Cele blokove: 1-1-2, 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-2-1, 3-1-1, 3-1-2, 4-1-4, 4-15, 4-1-6 i 4-2-3 i delovi blokova: 1-1-1, 1-1-3, 1-1-4, 1-3-5, 2-1-5, 2-1-6, 2-17, 2-2-2, 3-1-3, 3-1-4, 3-1-7, 3-2-1, 3-2-2, 3-3-2, 4-1-1, 4-1-2, 4-1-3, 4-2-2, 4-34, 4-3-6. U postoje}em primarnom centru Rume sme{teni su mnogobrojni
sadr`aji i to: Skup{tina op{tine, Op{tinski sud, Kulturni centar,
Sportska hala, Gradska biblioteka, Bioskop, Muzej, Hotel, Po{ta,
gradska pijaca, banke, Verski objekti, Veliki gradski park, vi{e
osnovnih {kola, de~ija ustanova, uslu`ni, trgovinski i poslovni
sadr`aji, raznovrsni poslovni prostori, raznovrsni ugostiteqski
sadr`aji i dr. Navedeni sadr`aji ~ine jezgro grada Rume koje
predstavqa veliku vrednost i atraktivnost grada. Kao prate}i
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sadr`aji u primarnom gradskom centru zastupqeno je stanovawe i to
porodi~no i vi{eporodi~no, gradski trg, zelena pijaca, gradski park...
U novije vreme centralni sadr`aji {ire se i du` Orlovi}eve i
@elezni~ke ulice, potom ulica V.Dugo{evi}a i JNA koje su paralelne
sa Glavnom, ~ime je centar pro{iren, oboga}en i poprimio je druga~iju
fizionomiju.
U okviru prostorne celine centralne zone uz Glavnu ulicu
locirani su i objekti koji u`ivaju prethodnu za{titu-Spomenici
kulture i to Nekada{wa fraweva~ka gimnazija (Muzej) iz 1772. (Re{.br.
146, ZZSK SM, 1967.), zatim Srpska Pravoslavna Crkva, Katoli~ka
crkva i objekat gra|anske arhitekture koji pripada Katoli~koj crkvi.
5.2.2. Sekundarni gradski centri
Sekundarnim centrima u rumskim uslovima, ta~nije wihovim
za~ecima, mogu se smatrati prostori kod Doma zdravqa (kao produ`etak
centra grada ka severu) i u Tivolu (kao za~etak nezavisnog centra), gde
se zbog koncentracije vi{eporodi~nog stanovawa javila potreba za
prate}im sadr`ajima, uslovno i na Bregu (kao produ`etak centra grada
ka istoku), gde su neki javni i prate}i sadr`aji, nastali u ranijem
periodu. Ure|iva}e se i graditi prema planovima razrade zona u kojima
se nalaze.
Planirani centralni sadr`aji, ju`no od postoje}e centralne zone
Rume, na prostoru koji je prethodno imao specijalnu namenu (vojna
kasarna) obezbedi}e u budu}nosti rastere}ewe Centralne zone i
razvijawe centralnih sadr`aja i funkcija, kao i poslovawa i
stanovawa.
Centralne funkcije kao pojedina~ni sadr`aji planirani su u
pojedinim drugim podru~ima grada. Ure|iva}e se i graditi prema
planovima razrade zona u kojima se nalaze, odnosno na osnovu Pravila
i uslovi iz GP.
5.2.3. Specijalizovani gradski centri
Specijalizovanim centrima (kompleksima) u rumskim uslovima
mogu se smatrati kompleks Doma zdravqa, @el/Bus terminal, budu}i
Sportski centar i sl. Ure|iva}e se i graditi prema planovima razrade
sopstvenih lokacija ili zona u kojima se nalaze.

5.3. RADNE ZONE
Za obavqawe delatnosti, u gra|evinskom podru~ju odre|ene su
zna~ajne povr{ine koje opasuje sredi{wi stambeni i centralni deo
grada, od zapada, preko juga, do istoka i severa i deli se na 4 mawe ili
vi{e povezane celine.
RZ-zapad (postoje}a Industrijska zona) ~ini celinu koja se
prote`e du` dela Stejanova~kog puta zapadno, pa du` i s obe strane
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Industrijske ulice do Ul. V.Nazora jugozpadno/ju`no. Sadr`i komplekse
: "IGM-zapad" (sa iskopi{tem u naslawaju}em rubnom predelu),
Ekonomija "1.maj", "Rumen", "Rumaguma" "Rumaplast", "Kluz", zatim potez
parcela sa sadr`ajima tercijarnih delatnosti i velike povr{ine
neanga`ovanog (poqoprivrednog) zemqi{ta. Stanovawe je zastupqeno
segmentarno.
Оva zona treba da se razvija tako da s ju`ne strane Ind. ulice
budu sme{teni ve}i kompleksi mawe ~iste industrije, sa severne
strane lokacije tercijarnih delatnosti ("male" privrede) sa pojasom
za{titnog zelenila prema zoni stanovawa.
Saobra}ajnu okosnicu ~ini Industrijska ulica, planiran je Ju`ni
put (ju`na industrijaska sabra}ajnica), paralelan s prugom i vezna
saobra}ajnica kod "Novogradwe", dok }e se splet ostalih saobra}ajnica
utvrditi planovima razrade. Postoje}e stanovawe mo`e da se odr`ava
i rekonstrui{e, novo nije planirano, izuzev poslovnog stanovawa (1-2
stana u okviru pojedinih kompleksa, za potrebe vlasnika).
Postoje}i industrijski kompleksi mogu se pro{iriti, dopuniti
novim pogonima, eventualno promeniti program proizvodwe, pogoni
treba da se modernizuju, proizvodwa da se osavremeni, infrastruktura
upotpuni ili rekonstrui{e, urede putne i parterne povr{ine, obezbede
mere za{tite `ivotne sredine i druge mere.
GP predvi|a da se detaqnim planom obavezno razradi celokupna
zona, eventualno delovi zone kao prostorno-funkcionalne celine ;
RZ-jug 1 - podrazumeva prostor izme|u Ul. V.Nazora zapadno do
Obilaznog puta (M-21) isto~no, od `elezni~ke pruge ju`no do
Industrijske ulice, odnosno podru~ja Vrbare severno.
Podcelina-1 izme|u ulica : Industrijske, V.Nazora, @elezni~ke i
4. jula sadr`i pomalo stihijski slo`ene komplekse : pogon metalske
industrije "Andrija{evi}" i "27. oktobar", grafi~ke industrije
"Proleter", pogone "Rumaplasta" i trikota`e "Vojvo|anka" kao i
kompaktne poteze porodi~nog stanovawa po obodu.
Podcelina-2 izme|u Ju`nog puta, @elezni~ke, podru~ja
Vrbare/Breg-jug i M-21, sadr`i nezavisne komplekse Fabrike ko`a
"Ruma", Elektrodistribucije "Ruma", i Vatrogasne jedinice i sklop
kompleksa Autobaze "Borovica-transport", "Simi}a", "Agrosemena" i
skladi{ta goriva "NAP-a", te porodi~no stanovawe du` dela
Grobqanske i A.Cesarca ulice.
Kompleks `elezni~ke stanice Ruma - je posebna i specifi~na
radna odnosno prostorno-funkcionalna celina, planira se i obra|uje
se zasebno, ili u sklopu kontaktnog podru~ja s gradom.
Osnovno opredelewe GP je da se privredni i drugi sadr`aji ove
zone, koja je uglavnom kompletirana, daqe ure|uju i unapre|uju na
postoje}im kompleksima, s tim da se funkcije kompleksa uzajamno ne
ugro`avaju.
Nije mogu}e ve}e pro{irewe navednih kompleksa izuzev mawih
korekcija i prostornih preslagawa. Podrazumeva se dovr{ewe
planiranih a nerealizovanih programa, zamena programa i tehnologije,
pro{irewe,
rekonstrukcija,
osavremewivawe
i
modernizacija
proizvodnih, uslu`nih i drugih kapaciteta, dopuna putne i druge
infrastrukture, s obaveznim sprovo|ewem mera za{tite `ivotne
sredine i drugih mera za{tite. Nije dozvoqena izgradwa izme|u
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krakova petqe M-21/`elezni~ka pruga. Novo stanovawe nije previ|eno,
u privrednim kompleksima izuzetno je mogu}e poslovno stanovawe (1-2
stana u okviru pojedinih kompleksa, za potrebe vlasnika).
GP predvi|a da se detaqnim planovima mo`e razraditi
celokupna zona, ili wene podceline, ali, obzirom da su kompleksi
uglavnom definisani i da }e se prakti~no raditi o dopuni i
rekonstrukciji istih na osnovu konkretnih programa, urbanisti~ki
uslovi }e se, za slo`enije zahvate na pojedinim lokacijamakompleksima, po pravilu utvr|ivati kroz izradu urbanisti~kih
projekata ; za mawe radove, kojima se ne remeti ukupna koncepcija po GP
i (ili) op{ti uslovi realizacije {ireg okru`ewa, koristi}e se pravila
i uslovi iz samog GP, odnosno propisi i normativi za odre|enu
delatnost.
RZ-jug 2 - (deo radne zona unutar granica gra|evinskog reona)
podrazumeva prostor ju`no od pruge koji ome|uje koridor pruge BeogradZagreb, koridori kanala Kudo{/Jelenci i krak spojnog puta sa M-21
(produ`etak Ul.V.Nazora) - sve uz i unutar granice gra|evinskog
podru~ja.
U ovoj zoni, prvenstvo ima eventualno pro{irewe zone UPOV-a
(ure|aj za pre~i{}avawe otpadnih voda) ; zapadno od lokacije UPOV-a
mogu}a je izgradwa kompleksa ne~iste industrije kojoj ne smeta
funkcija pre~ista~a ; isto~no od pre~ista~a je mogu}a lokacija
sadr`aja sli~nog karaktera, uz postoje}e privredno-tehni~ke sadr`aje,
Planirano je da se pove`e sa RZ-zapad putem i nadvo`wakom
preko pruge, sa Ul. V.Nazora odnosno putem M-21 i RZ jug-1.
Obavezno se razra|uje detaqnim planom, na osnovu ovih, osnovnih
planskih odrednica, kao i u me|uvremenu podnetih zahteva, predloga
sadr`aja i koncepcije anga`ovawa-ure|ewa i zadatih uslova {ireg
zna~aja.
RZ-istok - zauzima prostor du` Obilaznog puta (M-21), od
raskrsnice s Industrijskom ulicom ju`no, do zone Smetli{ta severno,
sa isto~nom granicom koja se poklapa sa granicom gra|evinskog podru~ja
(+iskopi{te IGM-a u rubnom predelu) i zapadnom, koja je na~elno
definisana delovima ulica : 15. avgusta, Jelena~ka, Glavna,
Kraqeva~ka ; bli`e - u grafi~kim prilozima).
Sadr`i postoje}e komplekse : Va{ari{te, "IGM-a/istok",
novorealizovani kompleks delatnosti privatnih preduzetnika uz
raskrsnicu puta za Kraqevce R-103 sa M-21 : "Prometal", vulkanizer
"Trifkovi}", "Frigo @ika-Soko Ruma", benzinska stanica "Larikopetrol", potez stanovawa uz Glavnu/Kraqeva~ku ulicu.
Planirano je da se ova zona daqe razvija i kompletira uglavnom
prema programima tercijarnih delatnosti ("male" privrede, zatim
trgovinskih i saobra}ajnih delatnosti). Novo stanovawe nije
predvi|eno, u privrednim kompleksima izuzetno je mogu}e poslovno
stanovawe (1-2 stana u okviru pojedinih kompleksa, za potrebe
vlasnika).
GP predvi|a da se planovima razrade mo`e razraditi celokupna
zona, ili weni delovi kao prostorno-funkcionalne celine ; za ve}e,
nove i slo`enije radove na definisanim kompleksima izra|iva}e se
UPR, a za mawe radove koristi}e se pravila i uslovi iz samog GP,
odnosno propisi i normativi za odre|enu delatnost.
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RZ-sever - je pro{irena postoje}a radna zona u severnom delu
Rume koja je planirana zbog aktuelnosti odnosno zbog interesa
pojedinih, potencijalnih investitora da grade odre|ene komercijalne
sadr`aje na ovom atraktivnom prostoru.
Podru~je ove zone zauzimaju povr{ine isto~no od Iri{kog druma
i zapadno uz severni deo Iri{kog druma - spoj sa M-21 do park-{ume uz
Borkova~ki potok, ome|eno je granicom zone raskrsnice sa M-21 i
severnom obilaznicom, koridorom puta M-21 isto~no.
Ustanovqavawem ove zone GP-om se delimi~no pro{iruje granica
gra|evinskog podru~ja u odnosu na dosada{wu.
Planirano je da se u ovoj zoni razvija i kompletira privredna
delatnost iz domena prvenstveno trgovinskih, ugostiteqskih i
saobra}ajnih delatnosti. Obzirom da se radi o "novosadskom" ulaznom
pravcu s vrednim pejza`nim odlikama, izbor delatnosti mora biti
strogo selektivan, s eliminacijom delatnosti koje proizvode ili
prometuju kabastim ili opasnim materijama, koje zahtevaju ve}e objekte,
ve}u frekfenciju te{kog saobra}aja ili na bilo koji na~in ugro`avaju
okolinu. Stanovawe nije predvi|eno, u privrednim kompleksima
izuzetno je mogu}e poslovno stanovawe (1-2 stana u okviru pojedinih
kompleksa, za potrebe vlasnika).
Ova radna zona obavezno se razra|uje i to : Planovima detaqne
regulacije, za celokupno podru~je RZ, ili za delove radne zone prema
prostornim celinama (blokovima).
Radna zona Jug-2 (deo radne zone izvan granica gra|evinskog reona-u
ataru). Formirana je izme|u granice gra|evinskog reona sa severa,
magistralnom saobra}ajnicom M-21 sa istoka, Autoputem Beograd Zagreb (E-70) sa juga, a sa zapada granicom katastarske op{tine Ruma.
Radna zona Jug-3 novoformirana radna zona (biv{i kompleks
specijalne namene). Formirana jugoisto~no u odnosu na put M-21, sa
istoka do puta paralelnog pruzi Ruma - [abac.
Za wih }e se obavezno izra|ivati Planovi razrade kojima }e se
utvrditi prvenstveno regulacija saobra}ajnica koje }e opslu`ivati ove
zone kao i pravila i uslovi za ure|ewe i izgradwu.
Pojedina~ne lokacije privrednih aktivnosti u gra|evinskom
podru~ju
Sem postoje|ih radnih zona, vi{e ili mawe popuwenih odnosno
izgra|enih, kao i planiranih radnih zona, u gradu postoje pojedina~ne
lokacije sa izrazito privrednim aktivnostima : "@itopromet" i
"Sremput" u Vrbarama, DIP "Sava" na Bregu i Fabrika obu}e "Fru{ka
gora" u severnom delu Borkova~ke doline.
Pomenuti privredni kompleksi za sada se zadr`avaju na
postoje}im lokacijama. Pro{irewe postoje}ih kompleksa nije
dozvoqeno, izuzev ako va`e}im planom razrade to nije predvi|eno, a
mogu}e su mawe korekcije granica parcela. Mogu da se promene programi
proizvodwe, pogoni treba da se modernizuju, proizvodwa da se
osavremeni, infrastruktura upotpuni ili rekonstrui{e, urede putne i
parterne povr{ine, obezbede mere za{tite `ivotne sredine i druge
mere. U privrednim kompleksima izuzetno je mogu}e poslovno
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stanovawe (1-2 stana u okviru pojedinih kompleksa, za potrebe
vlasnika).
Uslovi za ure|ewe i izgradwu na ovim lokacijama utvr|iva}e se
na osnovu pravila i uslova iz regulacionog plana ukoliko se odre|eni
kompleks na|e u okviru podru~ja obrade RP ; za slo`enije sadr`aje na
osnovu postoje}ih ili, po potrebi, novih planova razrade (po pravilu
UPR) ; za jednoslo`ne sadr`aje u okviru novogradwe, dogradwe,
rekonstrukcije ili adaptacije - na osnovu pravila i uslova iz GP
odnosno propisa i normativa za odre|enu delatnost.

5.4. ZONA SPORTA I REKREACIJE
Sportsko-rekreativne aktivnosti u Rumi su relativno razvijene i
u tom pogledu u gradu postoji duga tradicija. U Rumi su od sportova
zastupqeni fudbal, ko{arka, rukomet, odbojka, atletika, kuglawe, {ah,
xudo, u posledwe vreme i drugi borila~ki sportovi, tenis itd. U
pojedinim periodima pojedine rumske ekipe su u veoma visokim
rangovima takmi~ewa (napr. xudo).
Izgradwom Sportske hale samodoprinosom gra|ana (1988.)
ubla`en je problem nedostatka ve}eg zatvorenog prostora za bavqewe
"malim sportovima" i posebno za sportska takmi~ewa i manifestacije.
Me|utim, polo`aj objekta u centru grada ne pru`a mogu}nosti
obezbe|ewa masovnih sportsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenom
prostoru u kombinaciji sa zatvorenim, {to je bio veliki propust kod
opredeqivawa za lokaciju.
Fudbalski tereni "Slovena", "1.maja", "Jedinstva" i "Fru{ke
gore" se zadr`avaju na postoje}im lokacijama, daqe }e se ure|ivati i
dopuwavati prate}im sadr`ajima. Rumi nedostaje atletski stadion.
Ranije planirana atletska staza na igrali{tu "Slovena" nikada nije
realizovana. Ovaj problem se mora re{iti u narednom periodu
izgradwom novog objekta ili izgradwom odgovaraju}e staze na nekom od
postoje}ih igrali{ta.
[kolski tereni nisu do kraja ure|eni, iako ve}ina {kola ima
dovoqno slobodnih povr{ina, i tome treba posvetiti ve}u pa`wu. Sve
{kole imaju fiskulturne sale, koje povremeno u rekreativne svrhe
koriste i gra|ani. Sale treba rekonstruisati i stalno odr`avati.
U planskom periodu za masovno u~e{}e i zadovoqewe potreba za
sportsko-rekreativnim aktivnostima svih populacija u gradu, potrebno
je postoje}e kapacitete aktivirati boqom organizacijom, adekvatnim
opremawem i odr`avawem, kako zatvorenih prostora tako i otvorenih
terena. Sportske aktivnosti i kapacitete vezati za postoje}e {kolske
komplekse, sportska dru{tva i organizacije, ali i slobodne prostore
bilo da su javnog ili privatnog karaktera.
U unutra{wosti odnosno zajedni~kim dvori{tima stambenih
blokova potrebno je urediti povr{ine za igru dece i bavqewe
osnovnim, najskromnijim vidovima sportskih aktivnosti za decu i
omladinu, do momenta ukqu~ivawa u druge, organizovane vidove
amaterskog sporta na prostorima grada.
U mre`i objekata za sport i rekreaciju, Rumi nedostaje kompleks
sa otvorenim i zatvorenim bazenima. Za ovu kapitalnu investiciju
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potrebno je utvrditi program, odrediti najpogodniju lokaciju i na~in
finansirawa izgradwe i eksploatacije. Stoga je neophodno sa~initi
Studiju, koja bi prou~ila vi{e varijanti i ponudila najoptimalnije
re{ewe za kona~no opredeqewe.
Izleti{tu Borkovac se mora posvetiti posebna pa`wa. Prostor je
ograni~enog kapaciteta, okru`en zemqi{tem drugih namena i
vlasni{tva, potencijalno ugro`en neplanskom izgradwom. Neophodna je
stalna briga o {umi i drugim povr{inama, kao i potoku Borkovac,
postavqawe, odr`avawe i obnova mobilijara izleti{ta. Izgradwa
odre|enih vrsta objekata u Izleti{tu se podrazumeva, a regulisa}e se
planovima razrade.
Samo Jezero koristi}e se kao kupali{te i za razne sportove na
vodi. Obzirom da se radi o veoma osetqivom ekosistemu, masovno
kori{}ewe moraju da prate odgovaraju}e preventivne i sanacione mere,
a izgradwa objekata s prate}om infrastrukturom se strogo ograni~ava i
regulisa}e se planovima razrade.
5.5. KOMUNALNI OBJEKTI I POVR[INE
Komunalne delatnosti u Rumi su razvijene i unapre|uju se prema
objektivnim mogu}nostima. Za sada se tim delatnostima bavi JP
"Komunalac" (grobqa, pijace, va{ari{te, zelenilo, odvoz otpadaka).
Kompleks Preduze}a je na Va{ari{tu, sa upravnim i radnim objektima i
mawim rasadnikom, a postoje uslovi za daqu izgradwu i razvoj. JP
"Vodovod" u svom domenu ima vodovod i fekalnu kanalizaciju. Lokacija
Preduze}a je u Borkovcu, na kojoj se nalaze upravni i radni objekti,
rezervoari i vodotoraw. Kompleks je uglavnom ure|en.
-U Rumi }e i u narednom periodu funkcionisati stara grobqa koja su jo{
uvek u funkciji sve do potpunog popuwavawa. Novo grobqe "Barunovac"
planirano je da se {iri sa ju`ne strane na postoje}em neizgra|enom
zemqi{tu po postoje}em stawu namewenom za rezervne povr{ine. U
okviru planiranog grobqa obavezan pojas za{titnog zelenila sa ju`ne i
zapadne strane prema blokovima porodi~nog stanovawa.
-Pijace: Zadr`ava se postoje}a pijaca u gradu i planiraju nove u zonama
ve}e koncentracije stanovni{tva, u sastavu namene centralnih
sadr`aja kao javne povr{ine a prvenstveno u naseqima vi{eporodi~nog
i me{ovitog stanovawa kao {to su naseqe "Igrali{te" i "Tivol".
-Vodozahvat: Izvori{te (bunari) rumskog vodovoda i Fabrika vode su
ju`no od Rume, izvan podru~ja GP, odakle se voda transportuje u Rumu i
jedan broj mesta rumske i iri{ke op{tine. Mre`a }e se graditi,
eksploatisati i odr`avati prema dugoro~nim programima koje planira
preduze}e nadle`no za ovu vrstu infrastrukture, na osnovu uslova iz
GP, eventualno planova razrade. Bunari u Borkovcu, severno od grada,
prvobitno a sada dopunsko izvori{te, moraju biti obezbe|eni
neposredno i za{ti}eni u {irem okru`ewu, prema propisima.

24

-Ure|aj za pre~i{}avawe otpadnih voda (UPOV) se nalazi u krajwem
jugozagapdnom delu naseqa, ispod `elezni~ke pruge, na lokaciji koja
pru`a prostorne i tehni~ke uslove za funkcionisawe i razvoj do kraja
planskog perioda, {to je potvr|eno kroz izra|enu projektnu
dokumentaciju fekalne kanalizacije za celo naseqe i UPOV.
-Ostale komunalne delatnosti zavisno od prirode komunalnih
delatnosti (proizvodwa, isporuka komunalnih proizvoda i pru`awe
komunalnih usluga gra|anima) od lokalnog interesa i konkretnih uslova
i potreba, obezbedi}e se povr{ine za wihovo trajno obavqawe i razvoj,
po pravilu u okviru radnih zona.
-Grobqa
Grobqe je dugoro~na planska kategorija i prevazilazi domete
generalnih planova (orijentaciono se ra~una na 100 godina). Za
planirawe, izgradwu i ure|ewe grobqa kqu~na su demografska
kretawa odnosno demografske procene. Drugi bitni elementi su :
prostorno-tehni~ke mogu}nosti, tradicija sahrawivawa, savremena
kultura sahrawivawa, propisi, standardi i normativi, ekonomske
mogu}nosti sredine i dr.
U Rumi postoji pet grobaqa : Starorumsko-pravoslavno ,Pravoslavno,
Rimokatoli~ko-me{ovito, Jevrejsko, van upotrebe i uklopqeno u Novo
grobqe "Barunovac" koje je ovim planom pro{ireno na postoje}e
rezervne povr{ine. Stara grobqa su jo{ u funkciji, mada pri kraju
kapaciteta, pa se sahrawivawe sve vi{e usmerava i obavqa na Novom
grobqu "Barunovac".
U me|uvremenu, nu`no je da se izvr{e potrebne analize
funkcionisawa i perspektive rumskih grobaqa, na~ina organizovawa i
opremawa slu`be sahrawivawa kao va`ne gradske
komunalne
delatnosti, te ure|ewa i odr`avawa grobaqa. Neophodna je izrada
sveobuhvatne stru~ne studije, koja bi obradila sve aspekte i elemente
ure|ewa i kori{}ewa starih grobaqa, kao i razvoja Novog grobqa,
ukqu~uju}i i budu}a pro{irewa, i koja bi bila osnov za izradu i
usvajawe odgovaraju}ih planskih i tehni~kih dokumenata.
-Pijace i va{ari{te
Gradska pijaca (zelena pijaca) je u centru, na sku~enom prostoru u
susedstvu s isto tako sku~enim javnim sadr`ajima (Muzej, Po{ta, Crkva).
Prostor sa pija~nim platoom i Tr`nicom je optimalno organizovan i uz
permanentno odr`avawe, sre|ivawe i osavremewivawe do daqweg
mo`e da zadovoqi potrebe, pod uslovom da ne bude optere}en
sadr`ajima koji ne pripadaju zelenoj pijaci. Tr`nicu bi trebalo
rekonstruisati. Zavisno od mogu}nosti, pija~ni plato mo`e da se
pokrije zajedni~kom nadstre{nicom.
Izme{tawe Gradska pijace u ovom planskom periodu nije realno,
zato {to ne postoji povoqnija alternativa, odnosno povoqnija lokacija
od postoje}e u nekom od centralnih blokova. Realnije je sprovodiva
stara ideja je da se Pijaca pro{iri isto~no na neke susedne parcele i
izgradi savremeni trgovinski centar (pijaca, trgovine, podzemna
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gara`a). Prostorno-funkcionalna re{ewa treba da budu utvr|ena
Regulacionim planom Centralne zone.
Deo Ul. JNA od @elezni~ke do Parka treba bude u funkciji
pijace, posebno u pija~nim danima, ~emu treba prilagoditi re`im u
ulici (dovoz-odvoz, prodaja sa vozila, tranzit, parkirawe, pristup
objektima u ulici). Ovo bi trebalo da postane svojevrsna rumska
"trgova~ka ulica".
Rumski va{ar je posebna i tradicionalna gradska institucija.
Nastao je u vreme osnivawa Rume kao planskog naseqa odnosno
trgovi{ta pre 250 godina, kao ekonomska privilegija u tada{wem
dru{tveno-ekonomskom ustrojstvu, preciziranog karaktera, obima i
termina odr`avawa. Do danas se odr`ao kao tradicija (svakog 3. u
mesecu) ali i potreba, uz neke izmene u karakteru, obimu i
funkcionisawu.
Obzirom da je Va{ar tradicija Rume, neophodno wegovo makar
jednodnevno funkcionisawe u mesecu prilagoditi uslovima u gradu i
obrnuto, odnosno uspostaviti odgovaraju}i prostorni i funkcionalni
re`im. Sem ure|ewa samog Va{ari{ta (platoi, saobra}ajnice,
parkirali{ta, infrastruktura, sanitarni ~vorovi i dr.), okolne
prostore i ulice treba urediti u interesu grada, a {to bi koristilo i
funkciji va{ara. Zato je pri utvr|ivawu granica plana razrade,
potrebno obuhvatiti {ire podru~je od samog Va{ari{ta.
Funkciju i prostor Va{ara i planiranog pro{irewa treba
analizirati u sklopu sa potencijalnom kvanta{kom, specijalizovanom i
drugom (veliko) prodajom, kao i parkirawem teretnih vozila, u zoni
raskrsnice va`nih puteva Novi Sad-[abac i Ruma-In|ija. Osnov za
izradu odgovaraju}eg plana razrade GP-a treba da bude posebna studija.
Nova lokacija Rumskog va{ari{ta planirana je sa isto~ne strane
uz postoje}i i planira}e se kao va{ari{te savremenijeg tipa sa
planiranim sajamskim halama koje }e mo}i da prime va{arske sadr`aje
i uvedu ih u nove okvire tako da }e u budu}nosti ova manifestacija
samo jo{ dobiti na zna~aju. Prostor }e obuhvatati sve sadr`aje
savremenog sajmi{ta, a sajamske hale mogu biti otvorenog poluotvorenog
ili zatvorenog tipa.

-Prikupqawe, evakuacija i deponovawe otpadaka
Osnovne vrste otpadaka u Rumi su : ku}ni otpad iz gradskih
doma}instava, ku}ni i drugi otpad poqoprivrednih doma}instava,
ku}ni otpad drugih delatnosti, otpad iz industrijske i zanatske
proizvodwe, otpad sa javnih povr{ina. Primarno prikupqawe otpadaka
vr{i se u razli~ite posude u dvori{tima individualnih doma}instava
i stambenih vi{espratnica, u okviru lokacija javnih, privrednih i
drugih delatnosti i u javnom prostoru.
Evakuacija i deponovawe komunalnog otpada u Rumi odavno
funkcioni{e na organizovan na~in, preko KP "Komunalac" na postoje}u
gradsku deponiju i mora se daqe usavr{avati. Komunalni otpad }e se
deponovati na postoje}oj gradskoj deponiji do izgradwe regionalne
deponije. Izgradwom regionalne deponije prestaje funkcija deponije s
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tim da je neophodno planirati transfer stanicu (u ataru), ~ija }e se
lokacija precizno utvrditi izradom sveobuhvatne stru~ne Studije, koja
bi obradila sve aspekte i elemente neophodne za izgradwu transfer
stanice, i koja bi bila osnov za izradu i usvajawe odgovaraju}ih
planskih i tehni~kih dokumenata.

-Sto~no grobqe
Posebna vrsta otpada su uginula stoka iz poqoprivredne
proizvodwe, ku}ne `ivotiwe i `ivotiwe lutalice. Prikupqawe i
evakuacija uginule stoke i drugih `ivotiwa mora biti organizovana. U
proteklom periodu organizovano je i koristi se sto~no grobqe u rubnom
predelu Rume, s prikqu~kom na put Ruma-Kraqevci, prema postavkama u
tom perodu va`e}eg Prostornog plana op{tine Ruma, ali wegovo
ure|ewe i kori{}ewe nije adekvatno.
U planskom periodu sto~no grobqe treba da bude propisno ure|eno
sa stanovi{ta sprovo|ewa svih sanitarno-higijenskih mera i za{tite
`ivotne sredine (za{tita tla, vazduha, podzemnih voda, za{tita od
glodara i drugih {teto~ina i dr.). Sto~no grobqe mora imati izolovanu
lokaciju, pristup tvrdim putem, ogradu, jame izvedene prema propisima,
za{titno zelenilo, objekat za ~uvara i veterinara, prate}u
infrastrukturu i dr. Prema potrebi, mo`e se utvrditi lokacija sto~nog
grobqa i na nekom drugom mestu u rubnom predelu, ako se zadovoqe svi
propisi i uslovi.
Tako|e nadle`na komunalna i sanitarna inspekcija moraju
intenzivnije da vr{e nadzor nad kori{}ewem i upotrebom sto~nog
grobqa., odnosno ukupnim funckionisawem ove slu`be.
Azil za pse mogu}e planirati na lokaciji pored sto~nog grobqa
(prema grafi~kom prilogu), kao i na drugoj adekvatnoj lokaciji, za koju
se utvrdi da se ovakav sadr`aj mo`e neometano organizovati na
parceli, a obavezno izvan granica gra|evinskog reona. Mora biti
propisno ure|eno, sa stanovi{ta sprovo|ewa svih sanitarno tehni~kih
mera, za{tite `ivotne sredine i sli~no.

5.6. PRAVCI, KORIDORI I KAPACITET INFRASTRUKTURE
5.6.1. Saobra}ajna infrastruktura
Развој саобраћајног система заснива се на плановима и могућностима
друштвено-економског развоја и посматра се у периоду дужем од планског.
У домену ваздушне инфраструктуре Рума је упућена на аеродром у Сурчину,
а у перспективи на мањи аеродром у Сремској Митровици. Такође је јужно од
града планиран аеродром за потребе поqопривредне, спортске и пословне
авијације. Хелиодроми ће моћи да се граде на локацијама које просторно и
технички могу да задовоqе прописане услове. У домену воднe
infrastrukture Рума је упућена на савске луке у Шапцу и Сремској
Митровици.
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Железничкa infrastruktura
Већ дуже времена, иако рационалнији, железнички саобраћај заостаје за
друмским, највише због флексибилности и директности овог другог. Но, и
железнички саобраћај има своје место у реалним плановима развоја,
теретни на дужим релацијама и у оквиру интегралног транспорта, а путнички
на дужим релацијама, као и у оквиру приградског (београдског) система.
Румски железнички чвор ту има запажено место.
Руму с јужне стране тангира двоколосечна електрификована
железничка
пруга
Београд-Шид-државна
граница
(Загреб),
као
саобраћајница међународног значаја (Е-70). Осим реконструкције постојеће
пруге ради омогућаваwа већег осовинског притиска и већих брзина
(160км/х), планови вишег нивоа предвиђају и изградwу пруге за велике
брзине, за шта се треба одговарајуће просторно и технички припремити
(посебно - обезбедити и заштитити коридор).
Од главне пруге, у румском железничком чворишту одваја
једноколосечна пруга Рума-Шабац-Зворник, која такође треба да
реконструише и електрификује. Овај правац је такође значајан
саобраћајно-привредног стaновишта jer vezuje podrinski region
Vojvodinom.

се
се
са
sa

Из румске станице постојао је железнички одвојак до Врдника, који је
укинут престанком рада врдничког угqенокопа. Према интенцијама ППРС,
траса ове пруге се задржава и штити, ради евентуалне ревитализације
пруге у перспективи, посебно имајући у виду туристичке потенцијале
врдничке баwе.
Индустријски колосеци су такође заступqени, од ранијег до
Индустрије гуме, до новијих, једног који иде делом трасе врдничке пруге до
силоса на Економији "Први мај" и другог који иде до Асфалтне базе и
фабрике "Зорка", јужно од Руме.
Румски железнички терминал поред система колосека садржи објекте
и постројеwа у служби робно-путничког транспорта и одржаваwа voznih
sredstava. Сама железничка станица, иако невелика, представqа објекат из
опуса градитеqског наслеђа Руме, што подразумева wену заштиту,
ревитализацију и одржаваwе. Потребе за евентуалним новим станичним
простором решаваће се изградwом новог објекта.
Уз железничку станицу наслаwа се комплекс међумесне аутобуске
станице и станице приградског и градског саобраћаја, чиме су ова два вида
превоза комплементирана.

Друмскa infrastruktura
Очекује се да ће развој овог вида infrastrukture, који је окосница
привредних активности и мобилности становништва града, након садашwе
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релативне стагнације, ићи узлазном линијом. Степен моторизације ће се
знатно повећати.
Сем на индивидуални аутомобилски превоз, треба рачунати с
порастом транспорта роба, порастоm међумесног превоза путника, као и
развојem градског и приградског саобраћаја, укqучујући такси превоз.
За развој друмског саобраћаја морају да се створе одговарајуће
просторне и техничке предпоставке. То се односи на унапређеwе и
доградwу већ развијене међумесне и градске саобраћајне мреже, што значи
обезбеђеwе транзитних праваца око и кроз град, као и проширеwе,
реконструкцију и уређеwе система улица различитих по намени, рангу и
техничким карактеристикама. Посебна пажwа се мора посветити мирујућем
саобраћају, односно гаражираwу и паркираwу путничких али и теретних
возила.

Путнa infrastruktura ( улице ) - у румским условима, подразумевају
се путеви у склопу ширег саобраћајног система, који су од већег или маwег
значаја за сам град и непосредно окружеwе. Део мреже путнe
infrastrukture поклапа се с трасама одређених градских улица. Градску
уличну мрежу чине важније или маwе важне улице у граду.

Путеви вишег ранга
Аутопут Е-70 (М-1) - пресеца румски атар (рубни предео) јужно и на
око 5,0 км од града (грађевинског подручја). Саобраћајни токови правца
исток-запад се преко петqе "Рума" усмеравају на југ према Шапцу, односно
на север ка Руми и даqе ка Новом Саду путем М-21. Положај Аутопута у
односу на град је повоqан, јер га не угрожава, а пружа повоqне везе
поготово за удаqене циqеве путоваwа.
Dr`avni пут I reda М-21 (Нови Сад-Шабац) - правца север-југ је
друга јака транзитна саобраћајница, која уједно непосредно снабдева град
саобраћајним токовима. Dовршеwем изградwе обилазнице растерећена је
Иришка и део Главне улице којима је ишао део трасе овог пута. Обилазница
делом пресеца источни део грађевинског подручја, а с уличним системом
града повезана је преко петqе с надвожwаком јужно, раскрснице с
Краqевачком улицом, петqе с путем за Путинце и раскрсницом с Иришким
друмом северно.
Зона дуж Обилазнице је све интересантнија за привредне, посебно
приватне предузетнике, који из комерцијалних разлога, због комуникационе
вредности, ову зону предпоставqају Индустријској зони (Радна зона
запад/југ). Ове иницијативе ће се подржати, али с јасним планским
усмереwима и условима, у циqу заштите овог путног коридора,
проточности, прописане брзине и безбедности транзитног саобраћаја. Сем
приступа евентуалним бензинским станицама, друга директна прикqучеwа
на М-21 нису дозвоqена, као ни изградwа између кракова петqи и
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непосредно уз раскрснице. За потребе наслаwајућих комплекса могу се
градити приступни путеви паралелни са М-21 и одвојени од wега зеленим
заштитним појасом. Обавезан је зелени и заштитни појас у комплексима
према путу.
Траса М-21 између Пруге и Аутопута, према неким ранијим
решеwима, предвиђено је да се исправи, односно помери нешто источније,
што ГП подржава. У том случају, постојећа траса постала би приступни пут
за Радну зону Југ-2.
Dr`avni путеви II reda - (Р-103 и Р-106) - кроз Руму пролазе и
dr`avni путеви II reda који "напајају" град, али представqају и одређено
оптерећеwе градских улица. Ради се о путу Р-103 (Шид-Ср.МитровицаРума-Пећинци ...) и Р-106 (Ердевик-Стејановци-Рума-Путинци-Ст.Пазова
...). Ова два пута се спајају код "Риговог млина" на западном улазу у град,
настаvqају истом трасом Индустријском улицом до јужне петqе изнад
пруге, одакле Р-106 иде трасом М-21 до Путиначке петqе и даqе ка
Путинцима, а Р-103 истом трасом до Краqевачке раскрснице и даqе ка
Пећинцима.
Следећи корак био би да пут Р-103 испод надвожwака јужне петqе
настави планираном трасом северно и дуж пруге према истоку, где би се
извео надвожwак преко пруге и траса наставила путем према Краqевцима.
Паралеlни пут Аутопуту кроз Руму - у склопу решеwа поменутих
праваца dr`avnih путевa II reda остаје отворено питаwе дефинитивне
трасе Паралелног пута кроз Руму. Према Идејном пројекту Аутопута Е-70,
сам Аутопут је аутохтона целина, "у жици", са затвореним системом наплате
путарине. Истовремено је предвиђено да приближно паралеlно Аутопуту
постоји комфоран и бесплатан путни правац - Паралеlни пут (наша деоница
: Ср. Митровица-Рума-Пећинци). То се поклапа с трасом пута Р-103 и
активностима у вези wегове трасе кроз град.. Једна од потенцијалних траса
Пaralelnog puta је планирана Јужна индустријска саобраћајница између
пруге и Радне зоне запад/југ (Индустријске зоне).
PPO Ruma predvi|a uspostavqawe novog koridora (obilaznice
Vogwa) u nastavku Industrijske ulice (kod Novogradwe) paralelno sa
prugom BGD-[id do uklapawa u postoje}u trasu R-103.
Питаwе овог пута решаваће се у склопу трајног решеwа поменутих
регионалних праваца у перспективи, односно у наредним планским
периодима.
Северна обилазница око Руме - је друго zna~ajno питawе у развоју
глобалне путне мреже румског подручја. Ради се о правцу који би путне
токове од Ср. Митровице ка Новом Саду, уместо кроз град, усмеравао на
спoј са путем М-21 северно од града. Drugi razlog je nova okolnost nastala
izgradwom puteva : Pavlovci-Vrdnik i Stejanova~ki drum-Jazak-Vrdnik
koji prusmeravaju zna~ajne saobra}ajne tokove u/kroz Rumu.
Присутне су планске и техничке недоумице око преласка трасе овог
пута преко питомог подручја Борковца и Борковачке долине, односно
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пресецаwа споја града са рекреационим подручјем у Борковцу. Me|utim,
*odbrana* grada od tranzitnih tokova kroz gradsko tkivo i stvarawe
spoqnog tranzitnog prstena (koridora) oko grada nadvladava pomenute
nedoumice za koje sigurno postoji kvalitetno tehni~ko re{ewe.
PPO Ruma predvi|a uspostavqawe novog koridora (veza R-103 i M21) na pravcu : Industrijska ulica (kod Novogradwe) - denivelisani prelaz
preko pruge BGD-[id- asfaltna baza Sremput , а kroz Radnu zonu Zapad 1 i
Jуг 2.
Veza M-21 i op{tinskog puta za Bu|anovce severno od autoputa E70
kroz budu}u RZ (servisno-industrijska saobra}ajnica i pristupni put
Motelu Ruma -sever).
У планским решеwима овог ГП водиће се рачуна да се простор за
потенцијалне коридоре ових путева заштити од евентуалне друге градwе,
али истовремено и заштити интерес града. Основна мера заштите је
генерално определеwе да је изградwа у рубном пределу строго ограничена
и селективна.
Улична саобраћајна мрежа
Саобраћајнице 1. реда - у ову групу саобраћајница сврставају се
градске улице које сем најважнијих градских примају и транзитне токове :
Главна, Индустријска и планирани Јужни (индустријски) пут.
•

•

•

Главна улица - у коју сем транзитних утичу сви важнији градски
саобраћајни токови из улица које је пресецају, а поред улоге главне
градске саобраћајнице, има и улогу улице на коју се наслаwају и дуж
које се развијају централне градске функције, те стога, у
функционалном и техничком погледу, захтева студизoан и
уравнотежен приступ у планираwу и реализацији капиталне
реконструкције,
Индустријска улица - поред спровођеwа транзитног саобраћаја има
улогу снабдеваwа привредних капацитета дуж wе, тако да се оба ова
аспекта морају имати у виду при коначном уређеwу и саобраћајном
режиму ове саобраћајнице,
Јужни пут - нови - планирано је да евентуално прими транзитни или
део транзитног саобраћаја, снабдева привредне капацитете и буде
сабирна улица градских саобраћајних токова који иду ка зони
Жел/Бус терминала,

Саобраћајнице 2. реда - у ову групу се сврставају важније
лонгитудиналне и трансверзалне градске саобраћајнице које имају и улогу
сабирних улица. Систем улица је углавном дефинисан и заокружен а
надаqе се планира реконструкција постојећих и допуна система новим
улицама према ГП односно плановима разраде.
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Улице паралелне с Главном улицом (лонгитудиналне, запад-исток) :
•
•
•
•
•
•

(Тиволска) Леwинова (од Тиволске до Орловићеве - продужетак до
Иришке),
(Фрушкогорска) 15. маја- 15. августа, од Фрушкогорске до Јеленачке
(Јеленачка),
Веqка Дугошевића (од Николе Тесле до Орловићеве),
ЈНА (од Николе Тесле до Трга ослобођеwа),
Атанасија Стојковића (од Филипа Кqајића-Дрварска-продужетак до
А.Цесарца),
Слободана Пенезића (до Д.Јерковића-В.Н., а западно продужетак до
Инд. улице),
Улице које пресецају Главну (трансверзалне, север-југ) :

•
•
•
•
•

Иришка-Аугуста Цесарца (улаз од Ирига-Главна-Жел/Бус станица),
Орловићева-Железничка (од Излетишта Борковац до Жел/Бус
станице),
Павловачка-Владимира Назора (улаз од Павловаца, Главна-Инд.
зона- М-21),
Врдничка-Душана
Јерковића
(Првомајска-Главна-Индустријска
улица),
Јована Суботића-Алексе Шантића (Леwинова-Главна-продужетак до
Инд. улице),

Систем ових улица је по форми ортогонално-прстенасти, обзиром да
је схеmа румских улица претежно ортогонална, а важније улице образују
неколико кружних токова у односу на центар града. Систем је углавном
дефинисан и заокружен и у наредним планским периодима предвиђа се
wегова допуна, реконструкција и уређеwе, како би у функционалном и
техничком погледу задовоqио потребе.
Интразонске саобраћајнице - представqају систем осталих,
стамбених и сервисних улица у граду, односно појединим зонама, које
опслужују стамбене, привредне и остале садржаје. И овај систем је
потребно даqе допуwавати, унапређивати односно усклађивати према
потребама, стандардима и нормативима.
Блоковске и саобраћајнице комплекса - су интерне саобраћајнице
које непосредно опслужују садржаје блокова и комплеkса, планирају се,
изводе и реконструишу према плановима разраде и условима за те
просторне целине.
Саобраћајнице у новопланираним зонама и блоковима у највећој
мери морају да наставе континуитет румске ортогоналне уличне мреже.
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ГП између осталог предвиђа нови улични систем у зонама "Борковацсевер", "Тивол-југ/Берак-запад", "Брег-југ", "Радна зона-исток", затим везне
саобраћајнице "РЗ-запад - РЗ-запад-2(енклава)-РЗ-југ 2", Железничка(М.Орешковића-Нова)-В.Назора, Железничка-В.Назора (преко комплекса
"Касарна"), Гробqанска-Железничка (поред Гробqа), Дрварска-А.Цесарца
(продужеwе), Иришка-Ф.Клуза, паралена улица путу М-21 ("Брег-југ") и
друге паралелне улице уз М-21 и др.
Објективно, у планском периоду до 2025. године, нагласак ће бити на
одржаваwу, реконструкцији и евентуалном проширеwу путне мреже у Руми.
Циq је обезбеђеwе комфорног и безбедног саобраћаја и постизаwе
оптималног функционалног и обликовног квалитета уличног простора.
Изводни путни правци - сем раније поменутих dr`avnih puteva II
reda, заступqени су и други путни правци којима се Рума повезује с
ближим окружеwем : Павловачка улица - северозападно према Павловцима
(Л-8), Орловићева улица - северно према Борковцу (Л-12), и јужно према
Буђановцима. Ови правци задовоqавају потребе саобраћаjа са околином и
нови нису планирани.
Атарски путеви
Обзиром на све веће механизоваwе поqопривредне производwе,
солидно развијену мрежу атарских путева треба осавремеwивати и
постепено
бетонирати
односно
асфалтирати,
према
потребама,
могућностима и приоритетима. Посебна пажwа мора се посветити
прикqучцима на мрежу јавних путева.
Јавни превоз
Сем железничким, јавни превоз путника обавqаће се међумесним,
приградским и градским аутобуским и у маwој мери такси саобраћајем.
Међуградске аутобуске линије, којима је Рума повезана с ближим и даqим
окружеwем, развијаће се према потребама и могућностима, приградски и
градски превоз такође. Међумесни терминал код Железничке станице
развијаће се односно проширивати и уређивати према потребама и
могућностима, као и систем стајалишта у граду за приградски и градски
саобраћај. Основне такси станице су код Жел/Бус станице и на Градском
тргу, а по потреби се могу установити и у другим деловима града.
Локација предузећа за превоз робе и путника "Руматранс" у западном
делу града се задржава и даqе ће се уређивати у оквиру постојећег
комплекса, а локације евентуално нових превозника могу се обезбедити у
оквиру радних зона.
Бициклистичкa infrastruktura
Овај вид infrastrukture је запоставqен, иако Рума по
конфигурацији и простору односно дистанцама има погодне услове.
Међутим, из више разлога бициклистичке стазе нису нашле своје место у
саобраћајној мрежи, било да се ради о нерационалним трасама, малим
габаритима најпрометнијих улица или - беспарици. У prethodnom planskom
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periodu izgra|ene su obostrane bisiklisti~ke staze u ul. Orlovi}evoj i
ul. Glavnoj na potezu od V.Karaxi}a do D.Jerkovi}a i Jelena~ka - Zmaj
Jovina, a planirane su ili isprojektovane i ulice Orlovi}eva do
Izleti{ta Borkovac i Glavna. Zапочетu изградwу и сталну доградwу
система бициклистичких стаза, уз усклађиваwе норматива са стварним
техничким условима улица које првенствено морају да приме остале видове
саобраћаја.
Систем бициклистичких комуникација треба проширити у смислу
повезиваwа
појединих
градских
садржаја
бициклистичко-пешачким
саобраћајницама али и даqих одредишта као што су правци према
Излетишту Борковац уз Борковачки поток, према Вогwу, Краqевцима,
радним зонама у атару и др.
Пешачкa infrastruktura
Градску мрежу пешачких комуникација и површина чиниће јавне и
интерне пешачке и колско-пешачке стазе, тротоари, шеталишта, одморишта,
тргови и пјацете. Треба их развијати и уређивати према условима из
планова разраде и другим условима.
Пешачке стазе односно тротоари могу бити уз коловоз улице,
одмакнуте и паралелне с коловозом или потпуно независних траса. У
зонама породичног становаwа заступqене су пешачке стазе односно
тротоари уз УРЛ односно ограде индивидуалних парцела и биће и даqе
најзаступqенији вид пешачких саобраћајница у граду. Тротоари и пешачке
стазе у центру града, зависно од просторних услова, треба да су што шире
јер имају и улогу шеталишта. У остале пешачке саобраћајнице спадају
колско-пешачке улице и интерне, приступне стазе појединим објектима.
Градски трг од изузетног градског значаја, и иако је реконструисан,
треба га константно уређивати, оплемеwивати и одржавати. Исто се односи
и на постојеће пјацете и одморишта, која треба обезбедити где год то
просторни услови дозвоqавају. Станични трг испред Жел/Бус терминала
има велики значај и треба га осмислити и уредити према посебном
пројекту..
Посебну пажwу треба посветити реконструкцији и одржаваwу пешачке
комуникације кроз Алеју и осветлити је.
Неопходно је извршити реконструкцију и поправке постојећих
пешачких саобраћајница и површина које су у веома лошем стаwу (dobar
deo je u proteklom planskom periodu rekonstruisan), а треба и да се
доврши изградwа оних које су предвиђене разним плановима и пројектима.
То се односи на стамбене и привредне и све друге комплексе и локације,
паркове, гробqа и др.
При реконструкцији постојећих и пројектоваwу и изградwи нових
пешачких саобраћајница и површина, обавезно примеwивати правила и
услове за несметано кретаwе лица са посебним захтевима.
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Паркираwе и гаражираwе возила
За успешно функционисаwе саобраћајног система, потребно је
између осталог обезбедити одговарајући простор за мирујући саобраћај, што
представqа урбанистички и саобраћајни проблем у свим градским
срединама. У Руми ће се релативно брзо достићи стадард 1 породица/1
путнички аутомобил., што сразмерно захтева велике површине за смештај
аутомобила. Овај проблем је, нажалост, тешко решив и протезаће се у свим
планским периодима.
Капацитет паркираwа условqавају : степен моторизације, густина
становаwа
и
пословаwа,
ефикасност
градског
превоза,
степен
атрактивности градских садржаја, расположиви простор и др.
У оквиру ове проблематике присутан је сукоб различитих интереса на
простору који је по правилу ограничен : појединца да паркира возило по
потреби, инвеститора да на што маwој парцели изгради што већи објект,
града да обезбеди што више стамбеног и пословног простора с једне
стране, а с друге да обезбеди уравнотежену изградwу објеката,
саобраћајних и зелених површина, обезбеди ефикасно и безбедно одвијаwе
саобраћаја.
У зонама породичног и мешовитог становаwа смештај сопствених
возила ће се решавати искqучиво у оквиру парцеле, на којој се морају
обезбедити паркинзи и гараже за путничка и друга возила и машине.
Минималан стандард је 1 паркинг-гаражно место/1 стан, најмаwе једно
возило у гаражи. У јавном простору, у ширини фронта парцеле може се
одобрити уређеwе површине за паркираwе само возила посетилаца
односно странака, ако услови улице то омогућавају.
У зонама вишепородичног становаwа норматив 1 паркинг-гаражно
место/1 стан, најмаwе 1/2 возила у гаражама, спроводив је само на
пространим локацијама односно парцелама маwих густина настаwености,
док ће се централним блоковима углавном мешовитог садржаја, поштовати
у максималној мери колико то простор буде дозвоqавао.
Највећи проблем је паркираwе у централној зони која се развија, у
којој су концентрисани и даqе ће се умножавати централни садржаји али и
вишепородично становаwе. Густина становаwа и пословаwа ће се
повећавати, колске и пешачке сабраћајнице проширивати, тако да ће у
уличним коридорима преостати мало простора за паркираwе и то у сукобу с
интересом да се обезбеди макар минимум зелених површина.
Велики проблем је нерешено паркираwе возила (па и аутобуса !)
посетилаца односно масовних корисника јавних објеката попут Културног и
Спортског центра, Хотела и недалеког Стадиона "Словена", затим
општинске и друге администрације, Пијаце и др. Део потреба решиће се
плановима разраде за централне блокове, али ограниченог домета и једино
уз ангажоваwе општине, јер ће инвеститори будућих објеката тежити
максималном искоришћеwу простора за сопствене потребе.

35

За паркираwе путничких возила и аутобуса посетилаца Културног и
Спортског центра и Хотела неопходно је довршити започети јавни паркинг у
Блоку преко пута. За паркираwе возила посетилаца Стадиона "Словена"
може да се ангажује део површине са источне стране пута који пресеца
Борковачку долину.
Неки други јавни објекти као што су Дом здравqа и Пolicijska
uprava имају решено питаwе простора за паркираwе возила, јер су
планирани и изведени на слободним локацијама, док многи од wих немају
просторне услове за то. Нарочито је неповоqна ситуација код школа и
већине дечјих установа. У Излетишту Борковац потребно је изградити једно
или више паркиралишта. Ново гробqе на Баруновцу има уређен паркинг, за
постојећа гробqа могу се делимично уредити паркинзи у Гробqанској и
Железничкој улици. За стадион "Словена" тешко је наћи простор за
паркиралиште, док уз остале стадионе тај простор постоји.
Обавезе будућих инвеститора стамбених, пословних и других
објеката биће да проблем смештаја возила станара односно сопствених
службених возила обезбеде у оквиру сопствених парцела односно објеката.
У заједничким двориштима унутар блокова, јавног статуса, организоваће се
заједнички паркинзи и по могућству гараже, у стамбеним за потребе
станара, у стамбено-пословним и за потребе пословаwа, у пословним
искqучиво за потребе пословаwа. Задати нормативи поштоваће се у
максималној мери колико то простор буде омогућавао, имајући у виду да
централни блокови не могу имати малу густину становаwа/пословаwа нити
мали проценат изграђености.
У уличном јавном простору право паркираwа ће бити опште, према
расположивом броју паркинг места, изузетно с могућношћу резервације за
потребе и на начин како то општина утврди. Обзиром на садашwи и
очекивани притисак на паркиралишта у улицама у најстрожем центру,
поготово у Главној, део травwака ће се морати жртвовати за ове потребе.
Истовремено, морају се обезбедити паркиралишта и у удаqенијим улицама,
поготово ако се делови појединих улица временом претворе у пешачке зоне.
Осим обезбеђеwа паркинга, у блоковима је могућа изградwа
подземних и надземних односно вишеспратних паркинг-гаража, што ће се
решавати плановима разраде, мада је wихова реализација до даqwег
неизвесна због нерационалности у румским условима.
Привредни комплекси и локације морају да садрже просторе односно
објекте за смештај сопствених радних и службених возила, док се за
паркираwе возила радника и посетилаца односно странака (посебно у
радним зонама) обезбеђује паркиралиште према улици на делу сопствене
парцеле, ван ограде, изузетно у јавном уличном простору ако је тако
предвиђено планом разраде односно према условима улице и безбедности
саобраћаја.
Простор Станичног трга испред Жел/Бус станице мора се сачувати
за окретницу и простран путнички паркинг за време када се железница
ревитализује, успостави брз и ефикасан приградски саобраћај и развију
дневне радне миграције.
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Специфичан је проблем паркираwа путничких и свих других возила у
време Румског вашара (сваког 3. у месецу), када се све расположиве
уличне и слободне површине у источном делу града користе за паркираwе.
Обзиром на периодичну учесталост, није рационално градити велике
паркинг површине само за ову намену, али се проблем донекле може
ублажити уређеwем паркиралишта у Главној и најближим улицама,
изградwом вишенаменских површина({to je i realizovano) и евентуално
јавног паркинга.
Паркираwе теретних возила, аутобуса, великих машина или уређаја
јавних или приватних превозника, односно власника, може да се одвија
искqучиво на сопственим локацијама односно парцелама ако за то постоје
услови, у јавном простору се искqучује, изузев на наменским паркинзима.
За овдашwе или кориснике са стране, ГП предвиђа уређеwе савремених
теретних паркиралишта која подразумевају заштиту, контролу и пратеће
сервисне и услужне садржаје.

Бензинске станице
Спадају у неопходне и најчешће садржаје уз путеве и улице. У граду
постоји 7 јавних пумпи, у атару 2 (на Аутопуту i kod Kipova), што реално
задовоqава потребе, па је неопходан рационалнији приступ и ограничеwе
лоцираwа ових пунктова у насеqу и ван wега, на основу процеwених
стварних потреба корисника а не само интереса појединих инвеститора.
Планирана је могућност изградwе нових јавних БС уз пут М-21, на
правцима према Путинцима, Краqевцима и Буђановцима, у Индустријској
улици, у зони Жеl/Бус станице и евентуално према програму појединог
плана detaqne reulacije. У Централној зони изградwа БС није дозвоqена.
Поред јавних, биће могуће подизаwе интерних бензинских пумпи на
просторима предузећа за сопствене потребе у циqу обавqаwа делатности.
БС могу бити маwе или веће и са маwе или више пратећих и
комплементарних садржаја, а могу бити у саставу већих комплекса с другим
основним карактером. Лоцираће се према потребама корисника, интересу
инвеститора, просторним и техничким могућностима локације, условима
безбедности саобраћаја и заштите животне средине (посебно од испареwа,
неугодних мириса, пожара и експлозија), као и према прописима,
стандардима и нормативима.
Услови за изградwу БС утврђиваће се планом detaqne reulacije или
урбанистичким пројектом, а за интерне пумпе могу и на основу ГП.
Сврсисходна је израда и доношеwе посебног секторског плана у овом
домену.
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Интеrmodalni саобраћај
Савремени транспортни системи подразумевају ефикасан и јефтин превоз
робе, што захтева увођеwе мешовитог (интегралног) превоза. У румским
условима то је повезиваwе железничког и друмског транспорта, а зачетак су
постојећи простори у оквиру ЖС Рума, као и поменути индустријски
колосеци. У перспективи се рачуна на РТЦ у РЗ Југ-2 између Пруге и
Аутопута (урађен Идејни tehnolo{ki пројект).
Детаqнија правила и услови за трасе, површине и режим изградwе и
уређеwа саобраћајног система, дати су у посебном поглавqу.

5.6.2. Vodoprivredna infrastruktura
Систем снабдеваwа водом
Рума има изграђен градски комунални водовод још од 1965. године,
када је изграђено извориште (цевасти бунари) у Борковцу и водоводна
мрежа по улицама, а потом и високи резервоар (хидроглобус) запремине
500 м3 и приземни око 2.000 м3. Сем за снабдеваwе становништва, вода је
намеwена привреди ("Румен" - прерада воћа и поврћа, трошио је око 50%
воде у сектору индустрије).
Због смаwиваwа издашности постојећег изворишта, правовремено се
приступило реализацији новог водозахвата у алувијону Саве, јужно од
насеqа Хртковци. Уз "Фишеров салаш" је изграђена фабрика за прераду
воде (Q=250 л/сек), која се новим цевоводима допрема до Руме. Осим
града, на овај водоводни систем је прикqучено више села румске и иришке
општине (око 70.000 становника), тако да се може говорити о регионалном
водоводу. Водоводна мрежа у граду дужине је око 125 км.
Данас сви потрошачи имају довоqне количине воде, али у одређеним
зонама је недовоqан притисак у мрежи, па је исту потребно реконструисати
односно допунити. Закqучак анализе стаwа система за водоснабдеваwе је
да су неопходна улагаwа како у изворишта, тако и у цевоводе, мрежу и
опрему.
Извориште "Сава-1" треба да се прошири за 2 нова бунара, а
постојећих 5 да се регенеришу. На изворишту "Фишеров салаш", старом
близу 20 година, потребно је регенирисати свих 10 бунара. Планирано је
проширеwе капацитета Фабрике воде за 100 л/сек., неопходно је уградити
уређаје за флуорисаwе и озонираwе воде. Треба довршити започету
реализацију mагистралног цевовода Ø 500 од "Фишеровог салаша" до Ц.С.
"Борковац" (11,5 км) и проширити резервоарски простор за 500 м3.
Извршеwем планираног, сем боqег снабдеваwа Руме и околних села,
омогућава се прикqучеwе села у јужном делу општине.
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Систем фекалне канализације
Систем одвођеwа отпадних вода је нeзависан од одвода атмосферских,
тако да се ради о сепаратном систему канализације. У предходном периоду
овај систем је gotovo u celini изграђен и ставqен у функцију и то :
Источни, Централни и Западни колектор, који се стичу у Уређај за
пречишћаваwе (УПОВ) јужно од пруге, као и канализациона мрежа
концентрисаних потрошача, као што су вишепородично становаwе,
централни садржаји и привредни погони.
Доградwа овог система подразумевала је обухват свих постојећих и
планираних потрошача. Недостатак фекалне канализације посебно је
изражен у зонама и објектима породичног становаwа. Увођеwем водовода
повећала се потрошwа воде, тако да постојеће септичке јаме нису биле
довоqне да приме отпадне воде, дограђиване су нове, па су и бунари
почели масовно да се користе у ту сврху, што је допринело загађиваwу
подземqа.
U planu je rеконструкција УПОВ чиме ће се повећати wегов капацитет
и ефикасност у пречишћаваwу отпадних вода, које се пречишћене упуштају
у реципијент - канал Кудош. Након реконструкције и замене хидромашинске
опреме, УПОВ ће бити следећих карактеристика : капацитет : 60.000 ЕС,
степен пречишћаваwа : 95-98%, излазни БПК5 : 10-15 гр. О2/м3. За УПОВ
је обезбеђен одговарајући простор на постојећој локацији.
Потрошачи који нису прикqучени на канализациони систем, мораће
имати септичке јаме према прописима и нормативима.

Систем атмосферске канализације
Рума има повоqну конфигурацију терена, с генералним падом од севера ка
југу и долинама водотокова Јеленци, Борковац и Кудош, који су природни
реципијенти сувишних вода и према којима су исте усмерене засебном
градском атмосферском канализацијом.
Претежни део система АК је у виду отворених уличних канала (ригола),
двостраних и једностраних, заступqен је у зонама породичне стамбене
изградwе, у другим зонама па и у самом централном подручју. Зацевqена
канализација реализује се у централном подручју, у зонама односно на
локацијама вишепородичне стамбене изградwе, у оквиру привредних и
комплекса и локација јавних и сродних објеката и делом у оквиру зона
породичне стамбене изградwе.
Садашwе стаwе мреже АК у Руми се не може сматрати
задовоqавајућим. Основни проблем је недостатак средстава за одржаваwе
I за реконструкцију kao и развој мреже. Наноси и вегетација угрожавају
канале, а талози зацевqену мрежу.
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Систем отворених уличних канала и даqе ће бити заступqен у
зонама породичне стамбене градwе маwих густина и у другим зонама и
локацијама где има довоqно простора и где није неопходна или
сврсисходна изградwа зацевqене мреже. Осим тога, затравqени и
одржавани канали у уређеним улицама доприносе амбијенталним
вредностима околине.
Систем зацевqене АК ће се ширити, првенствено у централном
подручју у склопу реконструкције улица, зонама вишепородичне стамбене
градwе, породичне градwе у низу, јавних објеката, привредних и других
комплекса и локација где систем отворених канала није подесан или
представqа сметwу.
У процесу урбанизације и уређеwа града водиће се рачуна о
довоqној заступqености зелених површина које би примиле део
атмосферских вода, како се не би значајније повећавао коефицијент
отицаја, односно оптерећивала АК.
За допуну и реконструкцију система АК неопходно је користити
решеwа утврђена планском и техничком докуметацијом на нивоу града и за
поједине целине и фазно их реализовати. Прописаним мерама морају се
заштитити улична мрежа и реципијенти од загађених вода, почев од
контролисаног испуштаwа вода у уличну и другу атмосферску канализацију.

Хидромелиорациони систем
Градиће се, реконструисати и одржавати према плановима и
програмима носилаца система, усклађеним са поставкама ГП-а, уз
неопходне мере заштите.

5.6.3. Elektroenergetska infrastruktura
Da bi elektroenergetski sistem pravilno funkcionisao u narednom
periodu je potrebno : poboq{awe odr`avawa, sanacija,revitalozacija i
modernizacija postoje}ih kapaciteta.
Daqni razvoj elektroenergetske mre`e predvi|a rekonstrukciju TS
Ruma 1 110/35 KV na 110/20/35 KV, ukidawe sredwenaponskog nivoa 35
KV i izgradwu distributivnih TS 20/0.4 KV ~ime bi distributivne
trafostanice bile iskqu~ivo 20/0,4 KV , {to bi omogu}ilo lak{e
rezervno napajawe u slu~ju ispada neke od trafostanica.
Visokonaponska mre`a 20 KV obavezno }e se izvoditi podzemno {to se
odnosi ne samo na izradu nove ve} i na rekonstrukciju postoje}e mre`e.
Elektri~na mre`a u zoni centralnih sadr`aja kao i u zonama
vi{eporodni~nog stanovawa mora biti podzemna. Niskonaponska mre`a
van ovih zona mo`e biti nadzemna ili podzemna.
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Ako se u zoni me{ovitog stanovawa izgradi vi{eporodi~na zgrada
treba voditi ra~una o blizini nadzemne mre`e i vi{eporodi~nog
objekta . Ako rastojawe vi{eporodi~ne zgrade i vazdu{ne mre`e ne
odgovara propisanom sigurnosnom rastojawu potrebno je kablirati deo
mre`e koja ~ini smetwu.
Javna rasveta na mestima podzemnog polagawa elektroenergetskih
kablova treba da bude na posebnim stubovimaa, a tamo gde je prisutna
nadzemna mre`a wene stubove treba iskoristiti za postavqawe
rasvetnih tela . Poboq{awe nivoa javne rasvete podarzumeva
postavqawe savremenijih svetiqki i boqe osvetqewe raskrsnica na
va`nijm putnim pravcima.
5.6.4.Termoenergetska infrastruktura
Snabdevawe toplotnom energijom
U Rumi su zastupqeni razli~iti vidovi zagrevawa objekata.
Najve}i deo potro{a~a koristi lokalni na~in grejawa, putem pe}i na
gasovita i ~vrsta goriva, kao i na struju a takav vid grejawa }e se u
odre|enom planskom periodu zadr`ati.
Grad Ruma na svojoj teritoriji ima u vlasni{tvu nadle`nog
preduze}a JP Stambeno Ruma, ukupno 9 kotlarnica od kojih 6 kao gorivo
koristi mazut, a samo 3 su gasifikovane. U planskom periodu te~iti ka
gasifikaciji kotlarnica gde je to mogu}e izvesti. Postoje}e kotlarnice
su po pitawu iskori{tenosti kapaciteta iskori{tene (5 kotlarnica) i
4 koje imaju relativno male rezerve. U planskom periodu nije planirana
izgradwa novih kotlarnica osim pojedina~nih za sopstvene potrebe.
Snabdevawe gasom
Postoje}i gasovod je projektovan tako da obezbedi gas za sva
doma}instva , industrijsku i komunalnu potro{wu kao i za budu}i razvoj
grada i privrede. Izgradwa razvodne gasne mre`e u Rumi je kompletno
realizovana. Planirana pro{irewa }e se odnositi na novoplanirane
ulice i za potrebe budu}ih korisnika u novim stambenim i drugim
blokovima.
5.6.5. Telekomunikaciona infrastruktura
Posmatraju}i kompletnu TT mre`u naseqa Ruma mo`e se ustanoviti da
je izvr{ena delimi~na digitalizacija i razdvajawe dvojni~kih brojeva
. I daqe postoji deo razvodne mre`e na drvenim stubovima , a ulice u
kojima je mre`a kablirna su uglavnom u centralnoj zoni. Ovakvo stawe
mre`e fiksne telefonije i daqe spre~ava sve potro{a~e da osim
prenosa govora koriste i druge mo}nosti koje su na raspolagawu. Ipak
mo`e se re}i da se stawe kakao telefonske centrale tako i mre`e u
posledwih nekoliko godina vidno popavilo sa tendenciom daqeg
razvoja.
KDS u Rumi je u fazi priprema za izgradwu . Postoji KDS- u centralnoj
zoni , ali nedovoqno kvalitetan da zadovoqi potrebe celoga naseqa.
Mre`a je izvedena nadzemno {to je protivno pravilima gradwe u ovm
delu naseqa.
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5.6.6. Ozelewavawe naseqa
Zelenilo u nasequ ima dve osnovne uloge : bio-ekolo{ku i
ambijentalno-oblikovnu i obuhvata vrednosti : motiv prirode u
naseqskom pejza`u sa povoqnim psiho-fizi~kim delovawem, za{titu
od negativnih uticaja buke, gasova, pra{ine, vetra, prejake insolacije i
dr., popravqawe lokalnih klimatskih uslova, humanizaciju naseqskog
prostora, formirawe identiteta prostora naseqa.
Zelenilo, kao specifi~na urbanisti~ko-arhitektonska fizi~ka
kategorija, podrazumeva izgradwu, odr`avawe i rekonstrukciju u okviru
svoje funkcije, ali i funkcije prostornog sklopa u kome se nalazi.
U gradu prividno ima dosta zelenila, ali je je neravnomerno
raspore|eno, odre|eni vidovi nisu dovoqno zastupqeni. Podizawu,
nezi i odr`avawu zelenog fonda ne posve}uje se dovoqna pa`wa. Pri
realizaciji odre|enih investicija, zelenilo ostaje za kraj, kada se
naj~e{}e realizuje sporadi~no, neplanski, nestru~no ili se uop{te ne
realizuje. Na ve}inu povr{ina koje su planirane kao zelene razli~ite
namene, a nisu realizovane i zapu{tene su, vr{i se pritisak za promenu
namene odnosno - izgradwu objekata.
Zelenilo na podru~ju grada grupisano je u slede}e kategorije :
uli~no zelenilo, zelene povr{ine za pasivnu rekreaciju, zelenilo
fiskulturnih terena, zelenilo uz objekte specifi~ne namene, za{titno
zelenilo, park-{uma i ostale zelene povr{ine. U posebnu kategoriju
(obzirom da velike povr{ine naseqa zauzima podru~je porodi~ne
stambene gradwe), mo`e se svrstati, ali ne i adekvatno meriti,
zelenilo oku}nica. Zelene povr{ine, po pravilu, morale bi da
funkcioni{u u sistemu, kako u okviru naseqa, tako i u sprezi s
vannaseqskim zelenilom.
Uli~no zelenilo - du` ulica i saobra}ajnica, sem osnovne
funkcije kao zelenila, ima ulogu povezivawa zelenih povr{ina u
nasequ, a ovih sa vangradskim zelenilom. Zastupqenost, starost i
kvalitet uli~nog zelenila u Rumi je raznolik. Ne postoji sistem
organizovane, kontinuirane sadwe, odr`avawa i rekonstrukcije
drvoreda. U mnogim ulicama (ne samo uskim stambenim) drvoredi ne
postoje, ili su sporadi~ni, stihijski. Odr`avawe, se~u ili popunu
drvoreda ~esto po svom naho|ewu i izboru, obavqaju sami gra|ani.
Uli~no zelenilo podiza}e se u sklopu izgradwe, rekonstrukcije i
odr`avawa saobra}ajnica. Po pravilu, sve ulice treba da imaju
dvostrani ili bar jednostrani drvored, izuzev onih sasvim uskog
koridora (napr. Zmaj Jovina, Grobqanska ...). Posebna pa`wa treba da se
posveti odr`avawu i sukcesivnoj rekonstrukciji Aleje u @elezni~koj
ulici.
Zelene povr{ine za pasivnu rekreaciju - ~ine parkovi i
skverovi.
Parkovi, kao zeleni prostori veli~ine najmawe 10,0 ha i ~vorne
ta~ke sistema naseqskog zelenila, u pravom smislu u Rumi ne postoje,
jer se od po~etka razvoja grada tome nije posve}ivala du`na pa`wa, a i
kasnije je podizawe tih povr{ina bilo podre|eno izgradwi fizi~kih
struktura. Gradski park u Glavnoj ulici (nekada va{ari{te), povr{ine
oko 1,0 ha, jedina je ve}a uobli~ena parkovska povr{ina u gradu, bogata
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raznovrsnim fondom zelenila. Upola mawi je tzv. Veliki park, tako|e u
Glavnoj ulici, s fondom starijeg drve}a, sadr`i i strukturu pe{a~kih
saobra}ajnica u vidu malog saobra}ajnog poligona. De~ji park, izme|u
pomenuta dva, veli~ine oko 0,15 ha, pre spada u kategoriju skverova.
Pomenute parkovske povr{ine sadr`e skroman parkovski mobilijar i
uglavnom se odr`avaju.
Skverovi - su mawe zelene povr{ine (na~elno 0,25-2,0 ha), koje
imaju estetsku ulogu, stvaraju pogodan mikroklimat sredine i
omogu}avaju kratak odmor stanovnika. Takvih skverova je nekoliko u
gradu : De~ji park, ugao Orlovi}eve i Lewinove ulice, u Iri{koj ulici,
u Ul.V.Nazora kod AMK i jo{ neki. Novi skverovi obezbe|iva}e se u
sklopu ure|ewa postoje}ih ili novih saobra}ajnica.
Postoje}e parkovske i povr{ine skverova daqe }e se ure|ivati i
odr`avati, a planirane ure|ivati paralelno s prostorima u okviru
kojih su predvi|ene. Zna~ajnije nove zelene povr{ine ovog vida
planirane su ispred OUP-a u Glavnoj ulici, u Tivolu i kod Doma starih.
Linijski parkovi - podu`ne neizgra|ene povr{ine u relativno
{irokim koridorima @elezni~ke i V. Karaxi}a ulice, ure|iva}e se kao
parkovske povr{ine.
Zelenilo sportskih terena - mora da se realizuje kao neophodan
sadr`aj postoje}ih i planiranih fudbalskih i ostalih sportskih
terena.
Zelenilo uz specifi~ne sadr`aje - mora da se realizuje u sklopu
postoje}ih i budu}ih javnih i drugih ustanova odnosno objekata,
industrijskih pogona, kao blokovsko zelenilo, zelenilo grobaqa i
specijalno - rasadnika.
Zelenilo Trga i pjaceta - spada u posebne vrste zelenih
povr{ina, koje se ure|uju u sklopu ure|ewa osnovne povr{ine.
Park-{uma u Izleti{tu Borkovac mora da se neguje i odr`ava.
Planira se razvoj sportsko-rekreativne funkcije ovog podru~ja,
ukqu~uju}i i Jezero, sa svim potrebnim sadr`ajima i infrastrukturom.
Za{titno zelenilo - planirano je po pravilu linijskog karaktera,
du` saobra}ajnica, kanala i druge infrastrukture, ili u vidu zelenih
masiva, povezano s mre`om zelenila u nasequ ali i van wega.
Koristi}e se i u sportsko-rekreativne svrhe. Do privo|ewa planiranog
prostora nameni, te povr{ine }e se koristiti kao poqoprivredno
zemqi{te.
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5.7. NAMENA I BILANS POVR[INA

Bilans povr{ina u obuhvatu Generalnog Plana (KO Ruma i deo Ko Vogaw)

NAMENA POVR[INA
U GRANICAMA PLANA (KO RUMA i deo

P u hektarima

KO VOGAW)
1

GRA\EVINSKO ZEMQI[TE

-gra|. reon Rume
-radne zone u ataru
-iskopi{ta gline
-vo}arskovinogradarske zone
-stanovawe u ataru

1621.48
453.15
43.19
125.68
3.7
2247.2

2

POQOPRIVREDNO ZEMQI[TE

-vo}waci
-poq. povr{ine

141.8
4398.72
4540.52

3

[UMSKO ZEMQI[TE

4

VODNO ZEMQI[TE

58.42
-akumulacije
-potoci

32.36

UKUPNO

44

6833.0 - KO Ruma
+45.5 - KO Vogaw

Generalnim planom Rume posebno se utvr|uje namena i bilans povr{ina
u granici Gra|evinskog reona, odnosno povr{ine namewene stanovawu,
radnim sadr`ajima i javnim potrebama.
Namena i bilans povr{ina u granici gra|evinskog reona Rume:
GP RUME
NAMENA POVR[INA
1

ZONA CENTRA

2

JAVNE SLU@BE
- obrazovawe
- zdravstvo
- kultura
- socijalna za{tita
STANOVAWE
- porodi~no
- me{ovito
- vi{eporodi~no
RADNE POVR[INE

3

4
5

6

7

P u hektarima

13,67
0,79
5,18
675.46
13.5
28.2

REKREACIJA, ZELENILO
- igrali{ta
- parkovi
- {ume, park-{uma,
za{titno zelenilo
KOMUNALNE POVR[INE
- grobqa
- kanali
- vodozahvat
- vatrogasna slu`ba
- UPOV
- deponija sme}a
INFRASTR. POVR[INE
- saobra}ajnice
- autoboska stanica
- `elezni~ka stanica
- benzinske pumpe
- PTT
- trafostanice

KO RUMA ...

79.49

5.04

19,64

1.25

717.16
395.42

45.5
24.38

127.96

7.89

74.62

4.73

207.19

12.78

1621.48

100

38.19
17,64
72.13
28.78
13,85
6,99
25,00
177.31
1,48
21,40
5,59
1,41

UKUPNO
(GR RUME :

%

1.575,98 ha + 45,50 ha KO VOGAW= 1621.48 ha)

45

6. PROSTORI SA POSEBNIM OSOBENOSTIMA, OGRANI^EWIMA,
RE@IMIMA I PRAVILIMA URE\EWA I KORI[]EWA OVIH
PROSTORA
6.1. ZONE ZA[TITE POSEBNO VREDNIH DELOVA PRIRODE
Mere za{tite prirode u {irem smislu podrazumevaju planske
aktivnosti kojima se {tite prirodni resursi : poqoprivredno
zemqi{te, {ume, nadzemne i podzemne vode i vazduh, od negativnog
uticaja ~ovekovog delovawa, odnosno aktivnosti kojima se to delovawe
uskla|uje s kapacitetima i karakterom resursa.
GP u razli~itim odredbama, neposredno ili posredno, vodi
ra~una o za{titi i unapre|ewu prirodnih resursa, gde se podrazumevaju
izuzetni elementi koji imaju ili mogu imati status prirodnog dobra.
Neke stvorene vrednosti postale su deo prirodnog okru`ewa i moraju
~uvati, odr`avati i unapre|ivati.
U "Uslovima za{tite prirode za izradu GP-a . Ruma" (Zavod za
za{titu prirode Srbije, Beograd, br. 03-11 od 6.03.2006) konstatuje se da
se, nakon uvida u dokumentaciju Zavoda i Registar za{ti}enih
prirodnih dobara, na predmetnom podru~ju nalaze podru~ja predvi\ena
za aza{titu: Akumulacija Borkovac, Ekolo{ki koridori-potoci I
wihove doline, Zelene povr{ine
Odre|ena prirodna dobra su na evidenciji za za{titu, {to
podrazumeva odnos kao da su pod za{titom, u smislu Zakona o za{titi
`ivotne sredine. Tu spadaju platani i borovi kod O[ "Zmaj Jova
Jovanovi}" i drvored kestena u @elezni~koj ulici (aleja), ~ija se se~a
ne sme vr{iti, niti planirati radovi u wihovoj neposrednoj okolini. U
prostor kao potencijal za za{titu spadaju i podru~je park-{ume
(izleti{te Borkovac i Borkova~ka dolina) i "Fi{erov sala{" (van
podru~ja GP ...).
Zavod ukazuje da se posebna pa`wa mora posvetiti slede}im
elementima :
- obaveza primene odredbi Zakona o za{titi `ivotne sredine, kao i
drugih propisa i va`e}ih planova vi{eg reda,
- za{tita vodnog zemqi{ta i pristup vodotocima, ozelewavawe
koridora,
- obezbe|ewe odgovaraju}eg procenta javnih i drugih zelenih
povr{ina,
- obezbe|ewe za{ti}ene okoline nepokretnih kulturnih dobara,
- izme{tawe tranzitnog saobra}aja,
- izbegavati gradwu stambenih, de~jih i sli~nih objekata u zonama
centra i raskrsnica gde su zaga|ewa vazduha najve}a,
- obaveznom pre~i{}avawu komunalnih i industrijskih voda,
- izme{tawu Gradske deponije i za{titi dok je na postoje}oj lokaciji,
- izve{tavawu nadle`nih ukoliko se kod radova nai|e na nalaze za
koje se predpostavqa da bi mogli imati svojstvo prirodnog
spomenika.
GP u razli~itim poglavqima izri~ito ili usmeravaju}e razra|uje
odnosno utvr|uje uslove za ove elemente.
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6.2. ZA[TITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Pregled
nepokretnih
kulturnih
dobara
predstavqa
spisak
nepokretnosti po kategorijama i vrstama nepokretnog kulturnog
nasle|a, ali sa aspekta prostorne dispozicije i strukture koju nasle|e
formira. Definisane su prostorno - kulturno - istorijske celine, kao
nepokretna kulturna dobra pod prethodnom za{titom, koje u svom
sastavu imaju nepokretna kulturna dobra data po kategorijama i vrstama
nasle|a.

Struktura NKD u prostoru GP Ruma
Strukturu nepokretnih kulturnih dobara ~ine nepokretna
kulturna dobra izvan prostorno-kulturno-istorijskih celina koje ~ine
memorijalni kompleksi, spomenici i spomen obele`ja i arheolo{ki
lokaliteti, i evidentirana NKD u okviru kojih razlikujemo celine,
objekte gra|anske i etno arhitekture, kao i memorijalne komplekse
spomenike i spomen obele`ja i arheolo{ke lokalitete.
Struktura je data kao rezime-pregled nepokretnosti sa aspekta
definisanih uslova po odre|enim vrstama spomeni~kog nasle|a.
•

Prostorno- kulturno-istorijske celine:
1. Celina Centar Rume;
2. Celina Hrvatski dom;
3. Celina Stara gimnazija;
4. Celina Vaznesewska crkva;
5. Celina Nikolajevska crkva;
6. Celina Muzi~ka {kola;
7. Celina Stara pekara;

•

Objekti gra|anske arhitekture izvan PKIC
1. Rigov mlin i ku}a;
2. Kompleks Stare ciglane;
3. Stovari{te "BIP"-a (biv{a "muwara" - el.centrala);p
4. Fabrika obu}e "Fru{ka gora";
5. Biv{i Petrov dvor, selekciona stanica;
6. Zgrada stare kasarne;
7. Dom `elezni~ara (biv{a "ma|arska" `elezni~ka {kola);
8. Zgrada @elezni~ke stanice, @elezni~ka bb;
9. Stambeni objekat "Atkovi}" (biv{a ku}a "Lenebah");
10. Zgrada zanatskog doma, JNA 166;
11. Stambeni objekat (biv{a vila "Roze");
12. Stambeni objekat (biv{a vila "Tihi", ku}a "Gruji}");

•

Objekti narodnog graditeqstva izvan PKIC
1. Ku}a u ulici 15.avgusta br.18;
2. Kompleks parcele "Miler", Veqka Dugo{evi}a br. 69;
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•

Memorijalni kompleksi, spomenici i spomen obele`ja

-sa o~uvawem i spomenika i lokacije
1. Kalvarija - RKC grobqe;
2. Nadgrobni spomenici u porti Vaznesewske crkve;
3. Ku}a u @elezni~koj br. 43;
4. Spomen kugi - Kipovi na putu Ruma-Irig;
5. Ku}a u Glavnoj ulici 228;
6. Zajedni~ka grobnica na pravoslavnom grobqu podignuta
`rtvama streqanim 1942.godine;
-o~uvawe obele`ja uz dozvoqenu dislokaciju
1. Spomenik oslobo|ewa
2. Spomen obele`je na `elezni~koj stanici posve}eno P. Gaji}u;
3. Bista Stevana Petrovi}a Brila, u krugu kasarne;
4. Bista Veqka Dugo{evi}a, u parku O[ "Veqko Dugo{evi}"
5. Bista Milenka Brzaka U~e, u dvori{tu Tehni~ke {kole;
6. Bista Milivoja Savi]a Trive, ispred Tehni~kog {kolskog
centra;
7. Grupna skulptura "Deca sa kwigom", u malom (De~ijem) parku;
8. Krst u porti crkve Sv. Nikole (Krst u Sodolu);
9. Krstovi u porti crkve Sv. Kri`a;
o "Francuski" krst, nalazi se u ju`nom delu porte;
o Krst postavqenna isto~noj starni porte (1899);
v) Krst postavqen ispred crkve Sv. Kri`a, verovatno poti~e
iz 1748. Godine
10. "Iri{ki" krst, postavqen na izlazu iz Rume, sa desne strane
puta koji vodi ka Irigu;
11. Krst na uglu ulica Atanasija Stojkovi}a i Grobqanske ulice;
12. Drveni krst, postavqen u ba{tama u potesu "Vrhovi"
-o~uvawe lokacije /mogu}a zamena obele`ja/
1. Spomen plo~a palim i streqanim trgovcima u NOB-u,
postavqena levo od ulaza u Robnu ku}u;
2. Spomen plo~a postavqena na zgradi zabavi{ta, ulica Veqka
Dugo{evi}a 143.

•

Arheolo{ki lokaliteti
1. Humka zvana "KOD VRCALOVE VODENICE";
2. Lokalitet "@IROVAC III"-POZAJMI[TE 2-SEVER;
3. Potes "@IROVAC", lokalitet "AUTOPUT", kod sala{a Zlatar;
4. Potes "BORKOVAC";
5. Mesto zvano "KOD BARUTANE";
6. Mesto zvano "VELIKE LEDINE";
7. Lokalitet "VA[ARI[TE";
8. Lokalitet "KUDO[KE LIVADE";
9. Lokalitet "KUDO[" ili"KUDO[KE LIVADE";
10. Lokalitet "RUMSKA PETQA, SEVRNI KRAK";
11. Potes "@IROVAC I";
12. Pote"@IROVAC XI"-lokalitet "P1-SEVER";
13. Lokalitet "ZLATARA";
14. Lokalitet "@IROVAC IV";
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15. Lokalitet " @IROVAC V";
16. Humka "ZLATARA";
17. Lokalitet "ODEROVCI".

1.nepokretna kulturna dobra
1.1 Memorijalni kompleksi, spomenici i spomen obele`ja spomenici kulture (NKD izvan prostorno - kulturno - istorijskih
celina)
a) Kompleks "Kalvarija" na RKC grobqu;
Status - spomenik kulture: Re{ewem Zavodaza za{titu
spomenika kulture Sremska Mitrovica br. 308/81 od 30. decembra
1981. godine kompleks "kalvarija", koji se nalazi u aleji drugog
ulaza u centralnom delu rimokatoli~kog grobqa u Rumi, k.p. br.
6187 KO Ruma, zemqi{no kwi`ni ulo`ak br. 53, dru{tvena
svojina, nosilac prava kori{}ewa op{tine Ruma, progla{en je za
spomenik kulture.
Granica za{ti}ene okoline: Granicu neposredne blizine ovog
spomenika ~ine spoqne ivice parcele na kojoj se nalazi, u svim
pravcima.
b) Ku}a u @elezni~koj br. 43;
Status - spomenik kulture: Re{ewem Zavoda za za{titu i
nau~no prou~avawe spomenika kulture NRS Beograd br. 320/50 od
27. marta 1950.godine, ku}a u @elezni~koj br. 43, z.k.ul. br.249,
k.p. br.1040/2 br. 1168 i k.p. br. 1047/1 br. 1170/937 - stavqa se pod
za{titu dr`ave.
Tekst na spomen plo~i glasi: "Ova ku}a je bila od 1939. do
1942. godine centar za organizovawe partijskog rada i {irewe
narodnooslobodila~kog pokreta u Sremu.
22.12.1950.godine, Sreski odbor Saveza boraca NOR Ruma."
v) Spomen kugi - "Kipovi"
Status - spomenik kulture: Re{ewem Zavoda za za{titu
spomenika kulture Sremska Mitrovica br. 170 od 5. avgusta 1976.
godine, spomenik podignut u znak se}awa na epidemiju kuge pod
imenom "Kipovi", na samoj granici op{tina Irig i Ruma, upisan u
z. K. Ul. Br.., odnosno posedovnog lista 1892 K.O. Irig na parceli
br. 9724, naziv zemqi{ta - Ovsi{te, povr{ine 16ha 28a 56m²,
dru{tvena svojina - javno dobro putevi.

2 Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom
A/ Prostorno - kulturno istorijske celine
A.1/ Celina Centar Rume obuhvata:
-Nepokretna kulturna dobra od velikog zna~aja u sastavu celine su:
1. SPC So{estvija Sv. Duha, Glavna br. 159;
Re{ewem Zavoda za za{titu spomenika kulture Sremska
Mitrovica br. 81, od 15. aprila 1969. godine crkva So{estvija
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Sv. Duha u Rumi, z.k. ul. Br. 5850, k.p. br. 843 u ukupnoj
povr{ini 10a 2m², vlasni{tvo Srpske pravoslavne crkvene
op{tine, progla{eno je za spomenik kulture.
Odlukom Izvr{nog ve}a Skup{tine APV H„„ broj: 633-7/91 od
12.12.1991. godine crkva je utvr|ena za spomenik kulture od
velikog zna~aja (Sl. List APV br. 28 od 30.12.1991 godine).
2. RKC Uzdizawe ^asnog krsta i `upni ured, Glavna br. 178 i
180
Status - spomenik kulture od velikog zna~aja:
Re{ewem Zavoda za za{titu spomenika kulture Sremska
Mitrovica br. 314/77 od 13.aprila 1978. godine RKC Uzdizawe
^asnog krsta u Rumi, k.p. br. 888, zemqi{te bez zgrade,
povr{ine 17a i 55m² i k.p. br. 889, povr{ine 9a 72m², stambena
zgrada - `upni ured sa dva stana sagra|ena na parceli br. 889
i Rimokatoli~ka `upna crkva, sagra|ena na parceli br. 888,
z.k. ul. Br. 274, zemqi{te u listu A) ukwi`eno kao: Dru{tvena
svojina, stambena zgrada - `upni ured upisan u A) listu pod ll
kao i crkva upisana u A) pod lll ukwi`eno je u korist
Rimokatoli~ke crkvene op{tine Ruma, progla{eno je za
spomenik kulture.
Prilikom obnove zemqi{ne kwige, a na osnovu ~lana 37
Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i gra|evinskog
zemqi{ta, na zemqi{tu opisanom u A) listu pod l redni broj
ukwi`eno je pravo kori{}ewa u korist sopstvenika zgrade
dok na tom zemqi{tu postoji zgrada.
Odlukom Izvr{nog ve}a Skup{tine APV Hll broj: 633-7/91 od
12.12.1991. godine crkva je utvr|ena za spomenik kulture od
velikog zna~aja ( Sl list APV br. 28 od 30.12.1991. godine).
Granica za{ti}ene okoline: Granicu neposredne blizine ovog
spomenika ~ine spoqne ivice parcela br. 890, 892, 896/2,
897/2, 897/3, 897/1 i 7281.
3. Zgrada Zavi~ajnog muzeja (nekada{wa fraweva~ka
gimnazija), Glavna 182;
Status - spomenik kulture od velikog zna~aja:
Re{ewem Zavoda za za{titu spomenika kulture Sremska
Mitrovica br. 146 od 28. juna 1967. godine, zgrada Zavi~ajnog
muzeja u Rumi (nekada{wa freweva~ka gimnazija) u Rumi, KO
Ruma, z.k. ul. Br. 95, k.p. br.887, dru{tvena svojina,
progla{eno je za spomenik kulture.
Odlukom Izvr{nog ve}a Skup{tine APV Hll broj: 633-7/91 od
12.12.1991. godine crkva je utvr|ena za spomenik kulture od
velikog zna~aja ("Slu`beni list APV" br. 28 od
30.12.1991.godine).
-Memorijalni kompleksi, spomenici i spomen obele`ja
-spomenici kulture u sastavu celine:
4.Spomenik oslobo|ewa na Gradskom trgu;
Status-spomenik kulture
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Re{ewem Zavoda za za{titu spomenika kulture Sremska
Mitrovica br. 286. od 10. januara 1978 godine Spomenik
revolucije u Rumi, k.p. br. 245, KO Ruma, povr{ine 52a 35m²,
zem. Kw. Ul. Br. 53, dru{tvena svojina, nosilac prava
kori{}ewa Op{tina Ruma, bez tereta, progla{en je za
spomenik kulture.
Granica za{ti}ene okoline:Granicu neposredne blizine ovog
spomenika ~ine spoqne ivice parcela broj: 245, 251/1, 7272,
7267, 7281.
-Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom u sastavu
celine;
1. O[ "Zmaj Jova Jovanovi}" (Biv{a Srpska narodna osnovna
{kola), Glavna 177;
2.Zgrada Uprave prihoda, Glavna 111;
3.Biblioteka "Venac"(biv{a ku}a Filipa Hercoga, bioskop
"Evropa"/"Pobeda"), Glavna 131;
4. Zgarad radni~kog univerziteta (biv{a ku}a "Biorac"),
Glavna 139;
5. Gradska ku}a (biv{a ku}a "Ostoji}"), Glavna 155;
6. Poslovni objekat SDK/Radio "Srem" Ruma (biv{a ku}a
"Karaka{evi}" i ku}a apotekara Johana Hamfogela), Glavna
172/@elezni~ka 4;
7. Poslovni objekat "Atrijum" (biv{a ku}a "Nikolajevi}"),
Glavna 176;
8. Zgrada "Agrorume" (biv{a zgrada stare op{tine - magistrat,
podignuta 1838. godine), @elezni~ka 12 i 14;
9. Zgrada tu`ila{tva (biv{a ku}a Veninger - {tamparija),
@elezni~ka 13;
10. Zgrada Vojnog odseka (biv{i stari sud), @elezni`ka
22/S.P.Veqka;
11. Stari deo hotela "Ruma", hotel "Srem" (biv{i hotel
"Orao", nadogra|en 1924. godine), Glavna 113;
12. Stambeno/poslovni objekat (biv{i hotel "Kruna",
nadogra|en 1924. godine), Glavna 115;
13. Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Kosani}"), Glavna 125;
14. Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Mi}i}"), Glavna 127;
15. Stambeno/poslovni objekat (biv{a Nema~ka banka), Glavna
137;
16.Stambeno/poslovni objekat (biv{a ku}a "Baji} i Jari}"),
Glavna 141;
17. Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Zdravkovi}", apoteka),
Glavna 153;
18. Stambeno/poslovni obejkat, Glavna 165;
19. Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Veskovi}"), Glavna 167;
20. Stambeno/poslovni objekat "Zemalko" (biv{i "Hercogov
podrum"), Glavna 183/ Zmaj Jovina;
21. Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Petri~evi}", tzv.
"gotika"), Glavna 187;
22. Stambeno/poslovni objekat, Glavna 189;
23. Ku}a sa }epenkom porodice Jerkovi}, Glavna 201;
24. Stambeni objekat, Glavna 150;
25. Stambeni objekat, Glavna 152;
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26. Poslovni objekat, Glavna 154;
27. Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Milenkovi}"), Glavna
160;
28. Parohijski dom, Glavna 166;
29. Stambeno/poslovni objekat (biv{a ku}a "\uri{i}",
"Borovo"), Glavna 168;
30.Poslovni objekat - Vojvo|anska banka (biv{a ku}a "Vuji}"),
Glavna 170;
31.Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Kritovac"), Glavna
174/@elezni~ka;
32.Stambeno/poslovni objekat, Glavna 184/186;
33.Stambeno/poslovni objekat, (ku}a "Kosti}"), Glavna 208;
34. Stambeno/poslovni objekat *ku}a "Maksimovi}"), Glavna
210;
35. Stambeno/poslovni objekat, Glavna 212;
36. Stambeni objekat, Glavna 230
37. Stambeno/poslovni objekat (biv{a ku}a "Kingova"),
@elezni~ka 1;
38. Stambeno/poslovni objekat (biv{a ku}a "Suba{i}"),
2elezni~ka 3;
39. Stambeno/poslovni objekat (biv{a ku}a "Hranisavqevi}"),
@elezni~ka 6;
40. Ku}a u Glavnoj ulici 228;
41. Spomen plo~a palim i streqani trgovcima u NOB-u,
postavqena na levo od ulaza u Robnu ku}u;
42. Krstovi u porti crkve Sv. Kri`a:
a) "Francuski" krst, nalazi se u ju`nom delu porte,
b) Krst postavqen na isto~noj strani porte (1899),
v) Krst postavqen ispred crkve Sv. Kri`a, verovatno
poti~e iz 1748. godine
Granica celine Centar Rume je:
Severna ivica k.p. br. 227/1, 227/2, isto~na ivica k.p. br. 227/2 do
preseka sa severnom ivicom k.p. na broju Glavna 113, severna ivica k.p.
na adresi Glavna 113 do preseka sa zapadnom ivicom k.p. br. 260/2,
zapadna ivica k.p. br. 260/2, severna ivica k.p. br. 260/2, 260/1, 259,
isto~na ivica k.p. 259 do preseka sa severnom ivicom k.p. br. 258/1,
severna ivica k.p. br. 258/1, 258/2, 257, zapadna ivica k.p. br. 257,
severna ivica k.p. br. 257, 256, 255, 254, 253 do preseka sa zapadnom
ivicom k.p. br. 252/2, zapadnom ivicom k.p. br. 252/2, severnom ivicom
k.p. 252/2, isto~nom ivicom k.p. br. 252/2 do preseka sa severnom ivicom
k.p. br. 251/4, severnom ivicom k.p. br. 251/4, zapadnom ivicom k.p 251/4,
severnom ivicom k.p. br. 251/4 do preseka sa zapadnom ivicom k.p. br.
251/3, zapadnom ivicom k.p. br. 251/3, severnom ivicom k.p. br. 251/3 do
preseka sa zapadnom ivicom k.p. br. 245, zapadnom ivicom k.p. br. 245 u
pravcu do preseka sa osovinom ulice Veqka Dugo{evi}a, osovinom
ulice Veqka Dugo{evi}a na istok do preseka sa osovinom ulice
Orlovi}eve, osovinom ulice Orlovi}eve na jug do preseka sa pravcem
severne ivice k.p. br. 829, severnom ivicom k.p. br. 829, isto~nom
ivicom k.p. 829 do preseka sa severnom ivicom k.p. 831/1, severnom
ivicom k.p. br. 831/1, isto~nom ivicom k.p. br. 831/1 do preseka sa
52

svernom ivicom k.p. br. 832/1, severnom ivicom k.p. br. 832/1, 834, 838/1,
839/1 do preseka sa isto~!nom ivicom k.p. br. 836, isto~nom ivicom k.p.
br. 836 do preseka sa pravcem severne ivice k.p. 843/1, severna ivica
k.p. br. 843/1, 843/2, isto~na ivica k.p. br. 843/2, severna ivica k.p. br.
848, 849/2, 852, 850, 854, 855, isto~na ivica 857 do preseka sa severnom
ivicom k.p.na adresi Glavna 177/O[ jovan Jovanovi} Zmaj/, sevrna ivica
k.p. na adresi Glavna 177 u pravcu do preseka sa osovinom ulice Zmaj
Jovina, osovinom ulice Zmaj Jovine na jugoistok do preseka sa pravcem
severne ivice k.p. br. 1776, severnom ivicom k.p. br. 1776, isto~nom
ivicom k.p. br. 1776 do preseka sa severnom ivicom k.p. br. 1797,
severnom ivicom k.p. br.1797, 1796, 1795, 1794, isto~nom ivicom
k.p.br1794 do preseka sa sevrnom ivicom k.p. br. 1792, severnom ivicom
k.p. br. 1792, isto~nom ivicom k.p. br. 1792 do preseka sa severnom
ivicom k.p. br. 1790, severnom ivicom k.p. br. 1790 do preseka sa
zapadnom ivicom k.p. br. 1788, zapadnom ivicom k.p. br. 1788, severnom
ivicom k.p. br. 1788, isto~nok ivicom k.p. br. 1788 do preseka sa
severnom ivicom k.p. br. 1786, severnom ivicom k.p. br. 1786, isto~nom
ivicom k.p. br. 1786 u pravcu do preseka sa osovinom ulice Glavna,
osovinom ulice Glavna na zapad do preseka sa osovinom ulice
Drvarska, osovinom ulice Drvarska na jug do presseka sa parvcem ju`ne
ivice k.p. br. 1810, ju`nom ivicom k.p. br. 1810 do preseka sa isto~nom
ivicom k.p. br. 1809, isto~nom ivicom k.p. br. 1809, ju`nom ivicom k.p.
br. 1809, zapadnom ivicom k.p. br. 1809 do preseka sa ju`nom ivicom k.p.
br. 1808, ju`nom ivicom k.p. br. 1808, zapadnom ivicom k.p. br. 1808 u
pravcu do preseka sa osovinom ulice Glavna, osovinom ulice Glavna na
zapad do preseka sa osovinom ulice Grobqanska, osovinom ulice
Grobqanska na jug do perseka sa pravcem ju`ne ivice k.p. br. 871, ju`nom
ivicom k.p. br. 871, 872, zapadnom ivicom k.p. 872 do preseka sa ju`nom
ivicom k.p. br. 873, ju`nom ivicom k.p. br.873, 874, 875/2, 876, 877, 878,
879, isto~nom i ju`nom ivicom k.p. br. 879, ju`nom ivicom k.p. br. 879,
880, zapadnom ivicom k.p. br. 880 do preseka sa ju`nom ivicom k.p. br.
881, ju`nom ivicom k.p. br:881, 882, 883, 884, zapadnom ivicom k.p br.884
do preseka sa ju`nom ivicom k.p. br. 885, ju`nom ivicom k.p. br. 885,
886/1 do preseka sa isto~nom ivicom k.p. br. 897/1, isto~nom ivicom k.p
br. 897/1, ju`nom ivicom k.p. br. 897/1, zapadnom ivicom k.p. br. 897/1 do
preseka sa ju`nom ivicom k.p. br. 888, ju`nom ivicom k.p. br. 888, 889 do
preseka sa isto~nom ivicom k.p. br. 892, isto~nom ivicom k.p.br. 892,
ju`nom ivicom k.p. br. 892 do preseka sa isto~nom ivicom k.p. br. 893,
isto~nom ivicom k.p. br. 893, 894/1 do preseka sa severnom ivicom k.p.
br. 894/2, severnom ivicom k.p. br. 894/2, isto~nom ivicom k.p. br. 894/2,
895/2 u pravcu do preseka sa osovinom ulice JNA, osovinom ulice JNA na
zapad do preseka sa pravcem isto~ne ivice k.p. br. 973/1, isto~nom
ivicom k.p. br. 973/1, 974/2, 974/1 do preseka sa severnom ivicom k.p.
br.975, severnom ivicom k.p. br. 975, isto~nom ivicom k.p. br. 975, 976,
ju`nom ivicom k.p. br. 976 u pravcu do preseka sa osovinom ulice
@elezni~ka, osovinom ulice @elezni~ka u pravcu juga do preseka sa
ju`nom ivicom k.p. br. 1970, ju`nom ivicom k.p. br. 1970, 1971, zapadnom
ivicom k.p. br. 1971 u pravcu do zapadne ivice k.p. br. 981, zapadnom
ivicom k.p. br: 981, 982, 983, 984/1 u pravcu do preseka sa zapadno
ivicom k.p. br. 281, zapadnom ivicom k.p. br. 281, 279 do preseka sa
ju`nom ivicom k.p. br. 274, ju`nom ivicom k.p. br. 274, 272/3, 271, 270,
268, 266, 265, zapadnom ivicom k.p. br. 265 u pravcu do preseka sa
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osovinom ulice Glavna, osovinom ulice Glavna na zapad do preseka sa
pravcem zapadne ivice k.p. br. 227/1, zapadnom ivicom k.p. br. 227/1 do
polazne ta~ke.
A.2/ Celina Hrvatski dom obuhvata:
-Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom u sastavu
celine:
1. Stari magacin "[me" (biv{i magacin za pivarski je~am i
stovari{te Vajfertovog piva)
2. Dom Vojske Jugoslavije (biv{i Hrvatski dom), Glavna 114/V.
Nazora;
3. Stambeno/poslovni objekat, Glavnac 89/ Pavlova~ka;
4. Stambeni objekat, Glavna 89/Pavlova~ka;
5. Stambeni objekat, Glavna 106;
6. Stambeni objekat, Glavna 110;
7. Stambeno/poslovni objekat (ku}a "Stanoj~i}"), Glavna 116/V.
Nazora;
8. Stambeni objekat (ku}a "[atri}"), Glavna 122;
9. Stambeni objekat (ku}a "Dedouh"), Glavna 124;
Granica celine Hrvatski dom je:
Severna ivica k.p. 34/1, 34/3 u pravcu do preseka sa osovinom
ulice pavlova~ka, osovinom ulice Pavlova~ka na sever do preseka sa
pravcem severne ivice k.p. 22, severnom ivicom k.p. br. 22, kp na adresi
Glavna 91, isto~nom ivicom k.p. na adresi Glavna 91 u pravcu do preseka
sa osovinom ulice Glavna na istok do preseka sa isto~nom ivicom k.p.
318, isto~nom ivicom k.p. 318, ju`nom ivicom k.p. br. 318, zapadnom
ivicom k.p. br. 319 do preseka sa ju`nom ivicom k.p. br. 327, ju`nom
ivicom k.p. br. 327, 328 u pravcu do preseka sa osovinom ulice
Vladimira nazora, osovinom ulice Vladimira nazora na jug do preseka
sa pravcem ju`ne ivice k.p.br. 329, ju`nom ivicom k.p. br. :329, 330, 332,
338, 339/1 do preseka sa isto~nom ivicom k.p. br. 339/2, isto~nom ivicom
k.p. br. 339/2, ju`nom ivicom k.p. br. 339/2, k.p. na adresi Glavna 104, k.p.
346/1, zapadnom ivicom k.p. br. 346/1, 347 i u pravcu do preseka sa
osovinom ulice Glavna, osovinom ulice Glavna na istok do preseka sa
pravcem zapadne ivice k.p. br. 34/2, zapadnom ivicom k.p. br. 34/2, 34/1
do polazne ta~ke.
A.3 Celina Stara gimnazija obuhvata:
-Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom u sastavu
celine:
1. O["Du{an Jerkovi}" (Realna gimnazija, podignuta 1924.
godine), Glavna 69;
2. O["Veqko Dugo{evi}" (Nema~ka narodna {kola, podignuta
1896.), Glavna 71;
3. De~je jaslice (biv{i Dom narodnog zdravqa sa kupatilom,
podignut 1953. godine), Glavna 73;
-memorijalni spomenici i spomen obele`ja
4. Bista Veqka Dugo{evi}a, autora vajara vawe radau[a iz
Zagreba, postavqena u parku Osnovne {kole "Veqko
Dugo{evi}";
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5. Spomen plo~a postavqena na zgradi zabavi{ta, ulica
Veqka Dugo{evi]a 143. Posve}ena je formirawu I partijske
organizacije u Rumi, maja 1919. godine.
Granica celine Stara gimnazija je:
Presek osovina ulice Veqka Dugo{evi]a i Vrdni~ke, osovinom
ulice V. Dugo{evi]a na istok do preseka sa pravcem isto~ne ivice k.p.
br. 55, isto~nom ivicom k.p. br. 55 u pravcu do preseka sa osovinom
ulice Glavna, osovinom ulice Glavna na zapad do preseka sa osovinom
ulice Vrdni~ka, osovinom ulice Vrdni~ka na sever do polazne ta~ke.
A.4 Celina Vaznesewska crkva obuhvata:
- Nepokretna kulturna dobra od velikog zna~aja u sastavu celine:
1. SPC Vaznesewa Gospodweg, Stanka Paunovi} Veqka br. 190;
Status - spomenik kulture od velikog zna~aja
Re{ewem Zavoda za za{titu spomenika kulture Sremska
Mitrovica br. 154 od 30.juna 1967. godine crkva Vaznesewa
Gospodweg u Rumi, Ko ruma, z.k. ul. Br. 900, k.p. br. 1847,
vlasni{tvo
Srpske
pravoslavne
crkvene
op{tine,
progla{eno je za spomenik kulture.
Odlukom Izvr{nog ve}a Skup{tine APV HII broj: 633-7/91 od
12.12.1991. godine crkva je utvr|ena za spomenik kulture od
velikog zna~aja ("Slu`beni listi APV " br. 28 od 30.12.1991.
godine).
2. Nadgrobni spomenici u porti Vaznesewske crkve:
Status - spomenik kulture: Re{ewem Zavoda za za{titu
spomenika kulture Sremska Mitrovica br. 212/82 od
13.decembra 1983. godine, nadgrobni spomenici, koji se nalaze
u porti SPC vaznesewa U Rumi, k.p. br. 1847 i 1848 KO Ruma,
z.k. ul. Br. 5850, dru{tvena svojina sa pravom kori{}ewa
vlasnika crkve i zgrade Srpske pravoslavne crkvene op{tine
Ruma dok na tom zemqi{tu postoje zgrade, progla{eni su za
spomenike kulture.
Granica za{ti]ene okoline: Granicu neposredne okoline
spomenika kulture ~ine spoqne ivice parcela br. 1847 i
1848.
- Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom u sastavu
celine:
3. Parohijski dom pored Vaznesewske crkve, S. Paunovi}
Veqka 179;
Zona celine vaznesewske crkva obuhvata:
Navedene nepokretnosti sa pripadaju}im K.p. i k.p. koje ~ine
wihovu za{ti]enu okolinu, odnosno k.p. br. 1834, 1835/1, 1835/2, 1838,
1845, 1847 I 1848, kao I zona ulice Stanka Paunovi} Veqka, do osovine
ulice, naspram navedenih katastarskih parcela.
A.5 Celina Nikolajevska crkva obuhvata:
-nepokretna kulturna dobra od velikog zna~aja u sastavu celine su:
1. SPC Sv. Nikole, Ulica 15. avgusta br.55;
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Status - spomenik kulture od velikog zna~aja
Re{ewem Zavoda za za{titu spomenika kulture Sremska
Mitrovica br. 142 od 24. juna 1967 godine crkva Sv. Nikole u
Rumi, KO Ruma, z. K. Ul. Broj 900, k.p. br. 3090, vlasni{tvo
Srpske pravoslavne crkvene op{tine, progla{ena je za
spomenik kulture.
Odlikom Izvr{nog ve}a Skup{tine APV HII broj: 633-7/91 od
12.12.1991. godine crkva je utvr|ena za spomenik kulture od
velikog zna~aja ("Slu`beni list APV" br. 28 od 30.12.1991
godine).
-Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom u sastavu
celine:
2.Parohijski dom kod hrama Sv. Nikole (prvobitno mala
slovenska {kola). Iri{ka 37;
3. Ku}a na uglu Iri{ke i ulice 15.avgusta , 15.avgusta br.62;
4. Ku}a u Iri{koj br. 11;
5. Krst u porti crkve Sv. Nikole (Krst u Sodolu)
Zonu celine Nikolajevska crkva ~ine:
Navedene nepokretnosti sa pripadaju}im k.p. na kojima se nalaze
kao i wihova za{ti}ena okolina, odnosno kp. Broj: 3089, 3088, 3090/1,
3090/2, 3130, 3129/1, 3128/1, 3131, 4705, 4706/1, 4704 i zona ulica Iri{ke
i 15.avgusta, do osovine ulice, naspram navedenih parcela.

A.6 Celina Muzi~ka [kola obuhvata:
-Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom u sastavu
celine:
1. Fabrika ko`a "Ruma" , (biv{i nema~ki soko - "turn hale",
podignut 1938. godine), JNA br.130
2. Zgrada JP "Ruma" (biv{a ku}a "Ta{ner", potom Dom
zdravqa), JNA br.136;
3. Zgrada Muzi~ke {kole, JNA br.140;
Zonu celine Muzi~ka {kola ~ine:
Navedene nepokretnosti sa pripadaju}im k.p. i wihova
za{ti}ena okolina, odnosno k.p. br.: 1005, 1006, 1016, 1014, 1019, 1020,
1021 I 1022 I zona ulice JNA I ulice Partizanska do osovine ulice,
naspram navedenih parcela.
A.7 Celina Stara pekara obuhvata:
-Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom u sastavu
celine:
1.O["Ivo Lola Ribar" (biv{a ku}a [tajner/Vesl, podignuta
1892.godine), Glavna br. 270;
2. Kompleks stare pekare sa `itnim magacinom, Glavna br.266;
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Zonu celine Stara pekara ~ine:
Navedene nepokretnosti sa pripadaju}im k.p. koje ujedno ~ine i
wihovu za{ti}enu okolinu, odnosno k.p. br. 5765 i 5766 i zona ulice
Glavna k.p. 7373/2 do osovine ulice i parcele, a naspram navedenih
parcela.
B/ Objekti gra|anske arhitekture izvan PKIC
Industrijski objekti:
1.Rigov mlin i ku}a, podignuta u raskrsnici puta za SM i
Stejanovce;
2. Kompleks Stare ciglane, podignut uz put za Stejanovce;
3. Stovari{te "BIP"-a (biv{a "muwara" - el.centrala),
@elezni~ka 117;
4. Fabrika obu}e "Fru{ka gora" (biv{a Pincova fabrika obu]e),
Orlovi}eva 36-40;
5. Biv{i Petrov dvor, selekciona stanica (danas je lociran u
okviru {kolskog kompleksa sredwe tehni~ke i poqoprivredne
{kole), Vuka Karaxi}a br. 70;
6. Zgrada stare kasarne (podignuta u okviru kompleksa nove
kasarne), @elezni~ka ulica;
7. Dom @elezni~ara (biv{a "ma|arska" `elezni~ka {kola),
podignuta 1905. godine, @elezni~ka 208;
8. Zgrada @elezni~ke stanice, @elezni~ka bb;
stambeni i stambeno poslovni objeki:
9. Stambeni objekat "Atkovi}" (biv{a ku}a "Linebah"),
@elezni~ka br.40;
10. Zgarad Zanatskog doma, JNA 166;
11. Stambeni objekat (biv{a vila "Roze"), Vuka Karaxi}a br.6;
12. Stambeni objekat (biv{a vila"Tihi", ku}a "Gruji}"), Vuka
Karaxi}a br.63;
V/ Objekti narodnog graditeqstva izvan PKIC:
1. Kompleks parcele "Miler", Veqka Dugo{evi}a br.69;
2. Ku}a u ulici 15.avgusta br.18;
G/ Memorijalni kompleksi, spomenici i spomen obele`ja izvan
PKIC:
a) Spomen obele`ja
1. Zajedni~ka grobnica na pravoslavnom grobqu podignuta
`rtvama streqanim 1942.godine;
2. Spomen obele`je na `elezni~koj stanici posve}eno
Radovanu Gaji}u, otpravniku vozova poginulom u Drugom
svetskom ratu;
3. Bista Stevana Petrovi}a Brila, autora vajara Jovana
Soldatovi}a postavqena u krugu kasarne;
4. Bista Milenka Brzaka U~e, postavqena u dvori{tu
Tehni~ke {kole;
5. Bista Milivoja savi}a Trive, postavqena pred {kolskom
zgradom Tehni~kog {kolskog centra;
57

b) Skulpture
6. Grupna skulptura "Deca sa kwigom", autora Slavke Petrovi}
Sredovi}, nalazi se u malom (De~jem) parku u Rumi;
7. Krst sa raspe}em na Bregu, postavqen na mestu gde se
ukr{taju Glavna, ulica M. Gupca i ulica A. Cesarca;
8. "Iri{ki" krst, postavqen na izlazu iz Rume, sa desne
strane puta koji vodi ka Irigu;
9. Krst postavqen na kraju Pavlova~ke ulice sa leve strane
puta;
10. Krst na uglu ulica Atanasija Stojkovi}a i Grobqanske
ulice;
11. Drveni krst, postavqen u ba{tama u potesu "Vrhovi" izme|u
1896 i 1912. godine

3.Arheolo{ki lokaliteti
a) Nepokretna kulturna dobra
1. Humka zvana "KOD VRCALOVE VODENICE"
Ovaj lokalitet je obele`en kao humka na autoputu.
Za{titna iskopavawa Pokrajinskog zavoda izvr\[ena su
1983.godine. Otkriveno je vi{e desetina skeletnih grobova iz
~ega se vidi da se radi o nekropoli koja hronolo{ki pripada
periodu od HI-HIV veka (najmla|i novac pripada i{tvanu IV iz
1380. godine. Otkrivena je na ovoj humci i jedna gra|evina od
rimskog gra|evinskog materijala, koji je ovde u sekundarnoj
upotrebi, verovatno je re~ o kultnom mestu. Podatke je saop{tila
dr Olga Brukner, rukovodilac projekta.
Re{ewem Pokrajinskog zavoda za za{titu spomenika
kulture iz Novog Sada broj 02-455/2-84 od 25.12.1984. godine
Arheolo{ko nalazi{te Kod Vrcalove vodenice je progla{eno za
spomenik kulture a Odlukom Izvr{nog ve}a APV kategorisano je
za Arheolo{ko nalazi{te od velikog zna~aja (Slu`beni list APV
br. 28/91 od 30.12.1991. godine).
b) Evidentirane nepokretnosti pod prethodnom za{titom
2. Lokalitet "@IROVAC III - POZAJMI[TE 2-SEVER
Pokrajinski zavod izvr{io je sonda`no-za{titna iskopavawa
1981-82.godine. Situiran je severno od autoputa u pribli`noj liniji sa
sala{om Zlatar. Zahvata pribli`nu povr{inu cca 400 h 150 m i
prona|ena je mawa nekropola sa 5 grobova u grobnim jamama sa
prilozima iz neolita-star~eva~ka grupa. Uz ivicu nekropole je
ustanovqeno rekognoscirawima i naseqe koje pripada istoj kulturi.
Rekognoscirawima Zavoda u Sremskoj Mitrovici ustanovqene su dve
humke, te sve ovo zajedno ~ini jedinstven lokalitet.
3. Potes "@IROVAC", lokalitet "AUTOPUT", kod sala{a Zlatar
Nalazi se oko 8.250m jugoisto~no od centra Rume, u vazdu{noj
liniji, a oko 2300m isto~no od nadvo`waka, gde se ukr{taju autoput
Beograd-Zagreb i @elezni~ka pruga [abac-Ruma. U`a lokacija: Nalazi
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se na severnoj ivici pored autoputa Beograd-Zagreb i kanala, a oko 650m
severno od sala{a "Zlatar". Zemqi{te na kome se nalazi lokalitet je u
vlasni{tvu dru{tvene svojiner i obra|uje se. Lokalitet predstavqa
dve humke (tumula), ~ija je dispozicija slede}a: Prilikom
rekognoscirawa terena konstatovan je, naro~ito na prvom tumulu,
povr{inski materijal, u prvom redu fragmenti keramike, i kosti i
ne{to sitnog kamena. Materijal pripada sredwem veku i u {irem smislu
praistoriji.
4. Potes "BORKOVAC"
Rekognoscirawe I pronala`ewe lokaliteta obavila je dr. Olga
Brukner, nau~ni saradnik Pokrajinskog zavoda 1964. godine. Na
isto~nom delu nalazi{ta konstatovani su nalazi opeka mermera i
keramike iz rimsko-provincijskog doba, ali nije ustanovqen karakter
lokaliteta. Primedba: prona|eni materijal ukazuje da se radi o
gra|evinskom kompleksu iz rimskog perioda.
5. Mesto zvano "KOD BARUTANE"
Lokalitet je evidentiran od strane O. Brukner 1964. godine.
Konstatovani su povr[inski nalazi gra|evinskog {uta, keramike
I sl. Iz rimsko-provincijskog doba, kao i zidana grobnica, o ~emu
postoji detaqan izve{taj O. Brukner. Karakter: mawe naseqe I zidana
grobnica iz rimsko-provincijskog doba.
6. Mesto zvano "VELIKE LEDINE"
Lokalitet je evidentiran od strane O. Brukner 1964. godine, o ~emu
postoji detaqan izve{taj. Konstatovani su nalazi keramike i mno{tvo
ko{tanih alatki, ana osnovu ~ega je odre|en karakter nalazi{ta:
radionica ko{tanih alatki i praistorijsko naseqe. Naknadnim uvidom
u crte`e prona|enog materijala lokalitet se mo`e datovati u eneolit
(badensko-kostola~ka i vu~edolska kulturne grupa).
7. Lokalitet "VA[ARI[TE"
Nalazi se severoisto~no od centra Rume u vazdu[noj liniji oko
2,5km. Situiran je na visokoj obali potoka (Jelen~e P.) koji sa zapadne
strane zatvara ovu dolinu. Ovde se radi o nasequ, dimenzija 300 h 50
metara iz starijeg gvozdenog doba (Basarabi horizont) sa otpadnim
jamama, tragovima arhitekture I keramikom.
8. Lokalitet "KUDO[KE LIVADE"
Ovaj lokalitet je rekognosciran od strane Pokrajinskog zavoda
1983. godine. Radi se o humkastom uzvi{ewu, koje zahvata povr{inu cca.
100 h 100m. Situiran je pored kanala Kudo{, oko 1 km ju`no od autoputa
Beograd-Zagreb, Konstatovani su povr{inski nalazi gra|evinskog {uta,
keramike, fibule, prstewe itd. Verovatno se radi o villa rustici.
Lokalitet se nalazi pored rimskog puta koji jepovezivao Italiju sa
Carigradom i D. Popovi} je izveo radnu hipotezu da se ovde mo`e
locirati anti~ko naseqe i mutatio Fossae-D. Popovi}, Putevi i
komunikacije u antici, Materijali HVII, Pe}, 1978, 103 (lok.br. 10).
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9. Lokalitet "KUDO[" ili "KUDO[KE LIVADE"
Lokalitet je evidentiran 1983. godine od strane Pokrajinskog
zavoda. Konstatovani su povr{inski nalazi ku}nog lepa, `ivotiwske
kosti i fragmenti keramike. Radi se o praistorijskom nasequ, koje
pripada eneolitu, odnosno vu~edolskoj kulturnoj grupi. Lokalitet se
nalazi ju`no od autoputa Beograd-Zagreb oko 1500m, a nedaleko od
kanala Kudo{ u pravcu istoka.
10. Lokalitet "RUMSKA PETQA, SEVERNI KRAK"
Lokalitet je situiran sa sevrne strane autoputa i pru`a se skoro
od kanala Kudo{ a u pravcu istoka izlazi na asfaltni put Ruma-[abac
i le`i na talasastom zemqi{tu na kome se smewuju grede i plitke
udolice-depresije. Konstatovani su nalazi zemunica i silosa, tako da
se ovde radi o sredwovekovnom nasequ iz perioda HII do HIV veka.
Humka "Kod Vrcalove vodenice" obzirom na neposrednu blizinu i
kulturni sadr`aj predstavqa nekropolu ovog naseqa. Naseqe je
impresivnih dimenzija koje zahvata povr{inu cca. 1000 h 250m.
11. Potes "@IROVAC"
Lociran je isto~no od puta Ruma-[abac oko 1200m u blizini
rumskog motela i oko 400m ju`no od autoputa Beograd-Zagreb. Sa
jugozapadne strane nalazi{ta je velika depresija terena. Teren zahvata
povr{inu cca. 800h300m i zemqi{te je talasasto. Radi se o velikom
kompleksu sa nalazima keramike i {uta u ~ijem je centralnom delu
arhitektura i tu je postavqena sonda i otkriven zid. Radi se o velikom
gra|evinskom kompleksu u ~ijem se centralnom delu nalazi villa rustica
iz rimskog doba.
12. Potes "@IROVAC HI" -lokalitet "P1-SEVER"
Lokalitet je situiran na gredi i pribli`nih je dimenzija
300h200m. U evidenciji Pokrajinskog zavoda evidentiran je i numerisan
(lok. Br. 2). Ustanovqen je kulturni sloj u jamama i zemunicama, tako da
je re~ o domoroda~kom nasequ iz I veka nove ere i nasequ koje u
kerami~kom materijalu ima elemente Bodrogke-restur i Salkuca grupe.
13. Lokalitet "ZLATARA" -530km.-lok.1
Nalazi se na sredokra}i izme|u autoputa i pruge Ruma-[abac,
jugoisto~no od {aba~kog nadvo`waka, na ravnom terenu. Kulturni sloj
sa gra|evinskim {utom i keramikom ukazuje da se ovde radi o rimskom
nasequ iz perioda I-III veka nove ere. U sklopu ovog nalaza na osnovu
rekognoscirawa terena evidetirana je villa rustica.
14. Lokalitet "@IROVAC IV"
Pokrajinski zavod evidentirao je ovaj lokalitet 1980.godine.
Lokalitet je situiran na gredi i zahvata povr{inu cca 100h50m. Radi se
o nasequ iz starijeg gvozdenog doba, koje prema saop{tewu V. Lekovi}a
pripada basarabi horizontu.

60

15. Lokalitet "@IROVAC V"
Nalazi se sa severne i ju`ne strane autoputa, dimenzija 900h350m
(du`ina lokaliteta smera je istok-zapad). Ustanovqene su kulturne
jame i zemunice sa ku}nim lepom i pokretnim inventarom. Re~ je o
nasequ iz eneolita (vu~edolska grupa).
16. Humka "ZLATARA"
Lokalitet je evidentiran od strane mr Dragana Popovi}a 1980.
godine. Nalazi se severno od autoputa oko 250m isto~no od ve}eg kanala
(koji ide u pravcu Kraqevaca) oko 100m. Ovaj kanal se lomi i pravi prav
ugao. Pokretnih arheolo{kih nalaza nema, sem recentnog {uta, {to
upu}uje da je na humci bila kakva koliba ili gra|evinski objekat. Ju`no
od autoputa u pravcu humke nalaze se u grupi dva ~eli~na velika stuba
od dalekovoda koji se lome prema Dobrincima (isto~no od humke 1,5km).
To je kota 86 na vojnoj sekciji. Obzirom na blizinu lokaliteta @irovac
V , tumul Zlatara je mogao biti nekropola vu~edolskog naseqa.
17. Lokalitet "ODEROVCI"
Lokalitet Oderovci nalazi se ju`no od autoputa Beograd-Zagreb
oko 100m.Udaqen je od rumske raskrsnice oko 1600 a cca 500m od rumskog
motela u pravcu istoka. Situiran je na gredi sa ~ije se jugozapadne
strane nalazi depresija i zahvata povr{inu cca1200h700m. Ovde se
radi o praistorijskom nasequ, koje hronolo{ki pripada neolitu
(star~eva~ka kultura), eneolitu (atipi~no) i starijem gvozdenom dobu
(bosutska grupa). Sem toga konstatovani su i povr{inski nalazi
arheolo{kog materijala iz rimskog doba, `iji karakter nije jasan.

Potencijali i prioriteti za{tite NKD u posmatranom podru~ju
GP
Posmatrano na teritoriji koju obuhvata Generalni plan naseqa Ruma
ukupno nepokretno kulturno nasle|e, sa svojom ijedna~enom strukturom,
samo po sebi predstavqa prioritet o~uvawa, a tako i apsolutni
potencijal. Wegova struktura sa tipi~nim gra|anskim objektima
odre|ene epohe graditeqstva, bez jasnih izdvajawa pojedina~nih
objekata predstavqa potencijal i vrednost za o~uvawe. Ravnopravno se
mo`e govoriti i o pojedina~nim primerima nepokretnosti kao kulturna
dobra, bez obzira da li se radi o gra|anskim objektima, utilitarnim
obejktima ili objektima narodnog graditeqstva. Wihova koncentracija
i prisustvo samo po sebi predstavqaju potencijal i prioritet za
za{titu kulturnog nasle|a.
Mora se napomenuti da seu u ukupnoj strukturi nasle|a Rume, osim
sakralnih objekata, izdvajaju gra|anski objekti nastali uticajem
secesije, kao npr. Ku}a Ostoji} ili Hrvatski dom. Apsolutni raritet,
ponovo nagla{avamo predstavqa, Spomenik kugi, jedinstveni primer
istorijskog doga|aja koji je vitalno uticao na razvoj naseqa, jedinstven
primer spomenika podignutog u slavu zaustavqawa jedne velike
epidemije bolesti.
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Uslovi za{tite NKD
Uslovi za{tite nepokretnog kulturnog nasle|a odnose se na op{te
uslove za{tite kao op{te odrednice o~uvawa evidentiranih
karakteristika-specifi~nosti naseqa i posebne uslove o~uvawa,
odr`avawa i ori{}ewa {to podrazumeva o~uvawe svih karakteristika
na osnovu kojih je utvr|eno spomeni~ko svojstvo posmatrane
nepokretnosti. Uslovi za{tite odnose se na sve kategorije dobara.
A)Op{ti uslovi za{tite
Op{ti uslovi za{tite odnose se na sva nepokretna kulturna
dobra po svim vrstama i kategorijama:
-O~uvawe postoje}e uli~ne matrice i karakteristika prostorne
organizacije
-O~uvawe evidentiranih vizura i nepokretnih dobara kao
repernih objekata
-Obavezno pribavqawe pojedina~nih mera tehni~ke za{tite za
izradu projektne dokumentacije u zonama nepokretnih kulturnih
dobara, kao i za sve vrste infrastrukturnih radova i izgradwe u
posmatranom prostoru Generalnog plana.
B) Posebni uslovi za{tite nepokretnih kulturnih dobara i
evidentiranih nepokretnosti koje u`ivaju prethodnu za{titu
Posebni uslovi za{tite odre|uju elemente o~uvawa, odr`avawa i
kori{}ewa, kao i potrebne postupke i ograni~ewa za svaku od
identifikovanih vrsta spomeni~kog nasle|a. Ukoliko se vr{e
klasifikacije po navedenim kriterijumima posebni uslovi
defini{u pregled dobara
B.1/ prostorno kulturno - istorijske celine
a/
o~uvawe ambijentalnih vrednosti i prostorne organizacije
b/
O~uvawe postoje}e horizontalne i vertikalne regulacije u
zoni prostorno-kulturno-istorijske celine kao kulturnog
dobra
v/
o~uvawe
karakteristi~nih
elemenata
arhitekture,
gabarita, konstruktivnih i dekorativnih elemenata
eksterijera
i
enterijera,
karakteristi~ne
materijalizacije i mobilijara na nepokretnim kulturnim
dobrima u sastavu celine
g/
zabrana radova koji mogu ugroziti stati~ku stabilnost i
spomeni~ka svojstva objekata kao nepokretnih kulturnih
dobara u sastavu celine
d/
dozvoqena obnova, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija,
konzervacija i restauracija nepokretnih kulturnih dobara
u sastavu celine u celini ili u delovima po pojedina~nim
uslovima za{tite
|/*
dozvoqena promena namene nepokretnosti kao nepokretnih
kulturnih dobara u delovima ili u celini po pojedina~nim
uslovima za{tite, a koja ne}e ugroziti spomeni~ka svojstva
objekta;
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e/

dozvoqena zamena, uklawawe ili izgradwa novih objekata,
koji nisu obuhva}eni re`imom za{tite, u okviru
za{ti}enih parcela i za{ti}ene okoline po posebnim
uslovvima za{tite, a u skladu sa op{tim i posebnim
uslovima

B.2/ Objekti gra|anske arhitekture
a/
O~uvawe
karakteristi~nih
elemenata
arhitekture,
gabarita, konstruktivnih i dekorativnih elemenata
eksterijera
i
enterijera,
karakteristi~ne
materijalizacije i mobilijara;
b/
zabrana radova koji mogu ugroziti stati~ku stabilnost i
spomeni~ka svojstva objekat kao nepokretnih kulturnih
dobara;
v/
dozvoqena obnova, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija,
konzervacija i restauracija nepokretnih kulturnih dobara
u celini ili u delovima po pojedina~nim uslovima za{tite
g/
dozvoqena promena namene nepokretnih kulturnih dobara u
delovima ili u celini po pojedina~nim uslovima za{tite,
a koja ne}e ugroziti spomeni~ka svojstva objekta;
d/
dozvoqena zamena, uklawawe ili izgradwa novih objekata,
koji nisu obuhva}eni re`imom za{tite, u okviru
za{ti}enih parcela i za{ti}ene okoline po posebnim
uslovima za{tite, a u skladu sa op{tim i posebnim
uslovima

B.3/ Objekti narodnog graditeqstva
a/
o~uvawe
izgleda,
konstruktivnih
i
dekorativnih
elemenata, materijalizacije, kao i funkcionalnih
karakteristika nepokretnog kulturnog dobra
b/
zabrana radova koji mogu ugroziti stati~ku stabilnost i
spomeni~ka svojstva objekata kao nepokretnih kulturnih
dobara;
v/
dozvoqena obnova, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija,
konzervacija i restauracija nepokretnih kulturnih dobara
u celini ili u delovima po pojedina~nim uslovima za{tite
g/
dozvoqena promena namene nepokretnih kulturnih dobara u
delovima ili u celini po pojedina~nim uslovima za{tite,
a koja ne}e ugroziti spomeni~ka svojstva objekta;
d/
dozvoqena zamena, uklawawe ili izgradwa novih objekata,
koji nisu obuhva}eni re`imom za{tite, u okviru
za{ti}enih parcela i za{ti}ene okoline po posebnim
uslovima za{tite, a u skladu sa op{tim i posebnim
uslovima
B.4/ Memorijalni kompleksi, spomenici i spomen obele`ja
Identifikovane su tri kategorije memorijalnih celina,
spomenika i spomen obele`ja, a sa aspekta o~uvawa wihovih
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istorijskih i umetni~kih vrednosti i zna~aja. Odre|ene su
slede}e grupe nepokretnosti:
1. objekti sa o~uvawem obele`ja i lokacije, odnosno oni kod
kojih nije mogu}a zamena ili dislokacija spomen obele`ja,
odnosno dozvoqena je sanacija, rekonstrukcija, konzervacija i
restauracija delova i celine obele`ja, kao i parterno
ure|ewe zone neposredno uz obele`je, po posebnim uslovima
za{tite, a koji ne}e ugroziti spomeni~ka svojstva
2. objekti sa o~uvawem samo obele`ja, a {to omogu}ava wihovu
dislokaciju /u najve}oj meri se odnose na spomenike/,
dozvoqena je sanacija, rekonstrukcija, konzervacija i
restauracija delova ili celine obele`ja, kao i dislokacija
na odgovaraju}e opremqenu lokaciju, po posebnim uslovima
za{tite, a koja ne}e ugroziti spomeni~ka svojstva;
3. objekti kod kojih nije mogu}a dislokacija, ali je mogu}a
zamena samog obele`ja /na prvom mestu se odnosi na spomen
plo~e/, dozvoqena je sanacija, rekonstrukcija, konzervacija i
restauracija, ako i zamena delova ili celine obele`ja bez
promene lokacije samog obele`ja, uz odgovaraju}e ure|ewe i
odr`avawe neposrednog okru`ewa samog obele`ja, a u skladu
sa posebnim uslovima za{tite, a koji ne}e ugroziti
spomeni~ka svojstva.

B.5/ arheolo{ki lokaliteti
1. Arheolo{ki lokaliteti kao progla{ena nepokretna
kulturna dobra, dozvoqena je izgradwa infrastrukture i
izvo|ewe gra|evinskih radova uz prethodno pribavqawe
pojedina~nih mera za{tite i obezbe|ivawe za{titnih
arheolo{kih iskopavawa, pra}ewa radova i adekvatnu
prezentaciju nalaza;
2.U zoni arheolo{kih lokaliteta koji su evidentirani kao
nepokretnosti koje u`ivaju prethodnu za{titu zabrawuje se
izgradwa i promena namene objekata;
3. za sve radove na infrastrukturi obavezna su pra}ewa
zemqanih radova od strane nadle`ne slu`be za{tite
nepokretnih kulturnih dobara
V) Uslovi za{tite nepokretnog nasle|a u zoni za{ti}ene
okoline
Za{tita nepokretnog nasle|a u zoni za{ti}ene okoline, zasniva
se na odre|ivawu potrebnih aktivnosti i zabrani radova koji
mogu ugroziti spomeni~ko svojstvo svojom neposrednom blizinom.
Mere za{tite za{ti}ene okoline nepokretnih dobara i
evidentiranih dobara pod prethodnom za{titom su:
- dozvoqeno urbanisti~ko, komunalno i hortikulturno
opremawe, ure|ewe i odr`avawe
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- o~uvawe postoje}e uli~ne matrice i karakteristika
prostorne organizacije
- zabrana radova koji mogu ugroziti stati~ku stabilnost
objekta
- zabrana podizawa objekata koji arhitekturom, gabaritom
ili namenim mogu ugroziti spomenik kulture
- zabrana skladi{tewa otpadnih i {tetnih materija
- u slu~aju zemqanih radova obavezno je arheolo{ko pra}ewe
radova;
- u za{ti}enoj okolini progla{enih arheolo{kih lokaliteta
dozvoqena je izgradwa infrastrukture i izvo|ewe
gra|evinskih
radova
uz
prethodno
pribavqawe
pojedina~nih mera za{tite i obezbe|ivawe za{titnih
arheolo{kih iskopavawa, pra}ewe radova i adekvatnu
prezentaciju nalaza.
6.3. PRAVILA I USLOVI ZA FORMIRAWE URBANOG PEJZA@A
NASEQA
Lik naseqa se formira i transformi{e u dinami~nom procesu wegovog
ukupnog, posebno prostornog razvoja, a sagledava se kao ukupna celina,
preko makrocelina i poteza, do pojedina~nih objekta i urbanog
mobilijara.
Ruma je osnovao vlastelin Peja~evi} sredinom 18. veka, pored
naseobine "Stara Ruma", kao kolonizovano naseqe. Karakter mesta je
bio tipi~no ravni~arski, seoski, sa skromnim prizemnim stambenim i
retkim, solidnom javnim objektima. Vremenom naseqe dobija izgled
varo{i. Prostorne dominante bili su zvonici ~etiri crkve i poneki
objekti i dimwaci u privrednim kompleksima.
Urbana matrica - koncept ortogonalne urbanisti~ke odnosno
geodetske sheme se zadr`ava i unapre|uje, kao i osnovni elementi :
ulica, blok, trg.
Fizionomija zona i blokova - zone PSt niske spratnosti u
zelenilu ima}e akcente u vidu drugih dozvoqenih objekata. Zone VpSt
gradwe funkcionalno i kompoziciono se dopuwuju ni`im prate}im
objektima raznih namena i zelenim povr{inama. U centralnom podru~ju,
koncept bloka zatvorenog tipa se rehabilituje i oboga}uje raznovrsnim
detaqima u mikrourbanisti~kom projektovawu i spletom pe{a~kih i
zelenih povr{ina. Privredni kompleksi, lokacije i objekti treba da
predstavqaju sklad tehni~ko-arhitektonskih formi okru`enih
ure|enim parternim povr{inama i zelenilom.
Graditeqsko nasle|e - vredni uli~ni potezi i pojedina~ni
objekti bi}e reperi kojima se prilago|ava nova fizi~ka struktura u
funkcionalnom i arhitektonskom pogledu.
Saobra}ajnice - savremeno ure|eni kolski i pe{a~ki tokovi
ima}e veliku ulogu u oblikovawu grada. Lik ulice oblikova}e i
izgra|ena struktura du` we, koja treba da naglasi wen ve}i ili mawi
zna~aj. Posebna pa`wa, u funkcionalnom i oblikovnom pogledu, mora se
posvetiti raskrsnicama ulica i puteva.
Ulazni pravci u grad - zavr{eci puteva kao jednoslo`nih
drumskih saobra}ajnice koje iz atara ulaze u grad, po~eci su ulica kao
sadr`inski slo`enih komunikacija. Stoga se u planovima razrade mora
voditi ra~una o izboru sadr`aja na tim ta~kama i potezima,
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arhitekturi privrednih, stambenih i drugih objekata, ozelewavawu i
ure|ewu prostora i drugim elementima koji doprinose povoqnom "prvom
utisku" o gradu.
Trgovi i pjacete - spadaju u osnovne atribute urbane strukture
grada. Gradski Trg treba odr`avati i ure|ivati, dopuwavati novim
sadr`ajima i po potrebi rekonstruisati. Nove pjacete, kao
funkcionalan i atraktivan urbani element planira}e se i ure|ivati u
daqoj izgradwi odnosno rekonstrukciji blokova. Isto se odnosi i na
druge mawe prostore namewene pe{acima.
Objekti - uti~u na oblikovawe prostora svojim polo`ajem,
namenom,
karakterom,
volumenom,
spratno{}u,
sadr`ajem
i
arhitekturom. Pravila i uslovi u GP i planovima razrade za izgradwu
privrednih, stambenih, javnih i svih drugih objekata upu}uju na
interaktivni odnos objekt-okru`ewe. Svrha tih uslova je da se
funkcionalni sklop i arhitektura objekta na odgovaraju}i na~in uklopi
u okru`ewe, kao i da okru`ewe uti~e na oblikovawe pojedina~nog
objekta prema usvojenoj koncepciji za odre|enu zonu, blok, lokaciju ili
parcelu.
Zelene povr{ine - su izuzetno zna~ajan element oblikovne
strukture grada. Drvoredi, parkovi, skverovi, zeleni masivi u
prostorno-arhitektonskom smislu su komplementarni s gra|evinskim
strukturama i saobra}ajnicama. Doprinose raznolikosti u prostoru, daju
specifi~nost odre|enim prostornim celinama i doprinose kvalitetu
ukupnog oblikovawa grada. Po{tovawem odredbi GP u pogledu
ozelewavawa, doprine}e se `eqenom liku Rume.
6.4. ZA[TITA @IVOTNE SREDINE
6.4.1. Za{tita voda
Трајни квалитет и заштита подземних вода, мора се обезбедити
строгом контролом употребе пестицида и вештачких ђубрива и
побоqшаваwем структуре плодореда.
У грађевинском подручју и другим подручјима градwе, основна
превентивна мера је забрана делатности које могу да угрозе надземне и
подземне воде, односно код којих то не може да се предупреди
одговарајућим техничким и другим мерама или је то нерационално.
У зонама привредних погона и зонама породичне стамбене градwе,
подземне воде су највише угрожене комуналним, индустријским и кућним
отпадним водама и материјама. Стога је изградwа канализације отпадних
вода за целокоупно подручје града, која је у току, као и предстојећа
реконструкција УПОВ, од изузетног значаја. За садржаје на појединим
локацијама на подручју ГП који не буду прикqучени на градску канализацију,
мораће да се граде прописне септичке јаме, а за евентуалне специфичне
садржаје и УПОВ одговарајућег карактера и капацитета (напр. комплекс
Мотела на Аутопуту). Зона УПОВ третира се као локализовано деградирано
земqиште, чији се негативни утицаји на околни простор морају
предупредити прописаним мерама заштите, док испуштена пречишћена
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вода мора имати квалитет односно категорију према усвојеном пројекту
заснованом на прописима.
Атмосферске воде, које прелазе у површинске, спроводе се
отвореним и зацевqеним уличним системом атмосферске канализације до
реципијената - потока. За развој, доградwу и реконструкцију овог система
мора се прво урадити идејни пројект на нивоу града ( za deo grada je ve}
ura|en).
Отпадне воде, настале у процесу производwе, услуга и одржаваwа
површина, морају се пре упуштаwа у канализацију или други реципијент,
примарно механички и биолошки пречистити како је прописима утврђено.
Извориште румског водовода је ван подручја ГП и није предмет
елабората. Стари бунари у Борковцу морају имати непосредну и ширу зону
заштите према прописима. Комунални бунари у насеqу треба да буду
прописно конзервирани и заштићени. Бунари индивидуалних домаћинстава
који нису девастирани, треба да буду заштићени, а wихова вода редовно
контролисана.
Заштита површинских вода односи се на заштиту Борковачког језера,
потока и мелиорационих канала. Заштита језера подразумева одржаваwе
прописног нивоа воде у контексту потрошwе воде за наводwаваwе, с једне,
и коришћеwа за рекреативне сврхе и риболов с друге стране, затим
прописног квалитета односно категорије воде, у смислу заштите од
загађеwа са поqопривредних површина и од других корисника, заштиту
флоре и фауне, као и заштиту и унапређеwе укупне амбијенталне
вредности подручја.
Заштита потока, Кудошког, Борковачког и Јеленачког, спроводиће се
wиховим редовним одржаваwем, обезбеђеwем проточности и одговарајућег
квалитета односно категорије воде, ограничеwем коришћеwа воде за
наводwаваwе,
забраном
упуштаwа
отпадних
вода
и
примарно
непречишћених вода из градске атмосферске канализације и појединих
наслаwајућих корисника, спречаваwем зацевqиваwа и зага|иваwа
водотокова, обезбеђеwем имовинско-правног и техничког коридора за
приступ и одржаваwе.
Планом је, сем поменутих мера заштите, предвиђено и унапређеwе и
коришћеwе коридора и зона дуж потока, у сврху несметаног приступа,
шетwе и рекреације, са озелеwаваwем, изградwом стаза, платоа, мостића,
формираwем малих језера, поставqаwем клупа, столова, надстре{ница,
осветqеwа и сл.
Заштита мелиорационих канала подразумева wихово редовно
одржаваwе ради несметаног функционисаwа и заштиту од загађеwа,
затрпаваwа и других утицаја. За ефикасно одвођеwе вода из атара,
планира се повећаwе густине мелиорационих канала и реконструкција
постојеће мреже.
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Опис мера zа спре~авање и ограни~авање негативних утицаја:
•

У отворене канале и водотоке забрањено је испуштање било каквих
вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода
које по Уредби о категоризацији вода одговарају II класи.

•

Атмосферске и отпадне воде сакупљати постојећом већ изграђеном
канализацијом.

•

Зa атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска
пумпа и сл.) предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља и
таложник). Садржај уља у третираној води не сме бити већи од 0,1 mg/l
а суспендованих материја од 35 mg/l.

•

Санитарно – фекалне и технолошке отпадне воде се могу прикључити
на јавну канализациону мрежу према условима ЈКП “Водовод“ Рума, и
испуштати у канал Кудош само након потпуног пречишћавања, тако да
концентрација појединих загађујућих материја у пречишћеној води
(ефлуенту), мора задовољавати следеће услове:
-БПК5 ср. дневна
-ХПК
-Суспендоване материје
-Етарски екстракт (масти и уља)
-Укупан азот
-Укупан фосфор

макс. 25 мг/л
макс. 125 мг/л
макс. 35 мг/л
макс. 0,1 мг/л
макс. 15 мг/л
макс. 2 мг/л

-Штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним
материјама у водама (Сл. Гл. СРС бр. 31/82).
•

Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу уређаја за
предтретман ових вода тако да њихов квалитет задовољава санитарно
– техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре
пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не ремети рад пречистача.

•

Све санитарно – фекалне и технолошке отпадне воде, прикључене на
јавну канализациону мрежу, морају се редовно пречишћавати на
уређају за третман отпадних вода.

•

Капацитет УПОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и
планираним повећањем индустријских капацитета, што је неопходно
анализирати и документовати одговарајућом студијом.

•

У складу са концепцијским решењем на општинском нивоу велики
индустријски загађивачи морају решавати и пречишћавати своје
отпадне воде одвојено.

•

Неопходно је уважити све услове које за сакупљање, каналисање и
диспозицију отпадних вода пропише ЈКП “Водовод“ Рума.

•

Индустријска предузећа која ће отпадне воде пречишћавати одвојено,
дужна су да прибаве редовну документацију у складу са Законом о
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водама. Захев
инвеститор.

за

издавање

водопривредних

услова

подноси

Остале мере заштите:
•

Сви сепаратори и прихватне јаме за отпадну воду морају бити
водонепропусни.

•

Све површине оштећене током извођења радова се након окончања
радова морају санирати.

•

Бунари у Борковцу, северно од града, који сада представљају допунско
извориште, морају бити обезбеђени непсредно и заштићени у ширем
окружењу према прописима.

•

На локацији бензинских станица, у близини места на којима је
могућност просипања запаљивих течности на станици највећа,
постављају се сандуци са песком запремине најмање 0,3м3 и лопате.
Просуте течности се посипају песком, а потом пприкупљају у посебне
канте које су херметички затворене.

•

Корисник земљишта код којих постоји могућност загађења, у
обавези је да спроводи праћење квалитета подземних вода
изградњом контролних пијезометара.

Заштита од вода
Иако румско подручје нема река нити је стално угрожено поплавама,
неопходне су одговарајуће мере заштите од постојећих нaдземних и
подземних вода.
Поqопривредно
земqиште
заштитиће
се
од
сувишних
вода
реконструкцијом, доградwом и одржаваwем система мелиорационих канала.
Иако ретко, евентуално бујично понашаwе румских потока је генерално
регулисано изградwом језера из система подфрушкогорских акумулација и
то изведеног Кудошког и Борковачког и планираног Јеленачког језера. Поред
тога, неопходно је константно одржаваwе и уређиваwе водотокова ради
спречаваwа задржаваwа воде, еродираwа обала и угрожаваwа околног
простора и садржаја. Саме акумулације представqају потенцијалну опасност
за насеqе, посебно Борковачка, која је северно (узводно) и непосредно уз
град (у поглавqу Заштите од елементарних непогода).
Заштиту од подземних вода обезбедити избегаваwем градwе на
подручјима где је она висока, односно избегаваwем градwе подрума и
сутерена, као и применом свих техничких мера прописне хидроизолације у
фази пројектоваwа и изградwе и укупног уређеwа простора.
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6.4.2. Za{tita vazduha
Ovim Planom }e se utvrditi mere kojima }e se unaprediti
kvalitet vazduha spre~iti wegovo daqe zaga|ivawe ili dovesti u
granice dozvoqenog. Smawewe prekomerne zaga|enosti vazduha u
planskom
periodu
obezbedi}e
se
prvenstveno
locirawem
potencijalnih zaga|iva~a na periferna podru~ja, zatim ure|ewem
saobra}ajnog sistema, gasifikacijom naseqa i ozelewavawem.
Komunalni objekti - deponija otpadaka, sto~no grobqe,
sistem za pre~i{}avawe otpadnih voda, planirani su van naseqa i
oko wih mora da se formira sanitarna zona za{tite ukqu~uju}i
zeleni za{titni pojas.
Proizvodni kapaciteti se usmeravaju u radne zone, a za
sve potencijalne zaga|iva~e je obavezna izrada Studije o proceni
uticaja objekta na `ivotnu sredinu kojom }e se dokazati ti sadr`aji
ne}e ugro`avati ~ovekovu okolinu, kao i propisati potrebne mere
za{tite.
Pri rekonstrukciji i izgradwi gradskih struktura treba
izbegavati prekomernu gustinu nastawenosti i uspostaviti
optimalan odnos izme|u izgra|enih i slobodnih povr{ina, uz
maksimalno pove}awe fonda zelenih povr{ina.
Negativan uticaj emanacija iz vozila smawen je
izgradwom Obilaznog puta M-21 i daqe }e se smawivati
preusmerewem tranzitnog saobra}aja Industrijskom ulicom kao i
izgradwom planirane Severne obilaznice koja }e obezbediti da se
tranzitni saobra}aj sa puta R-103 iz pravca Srem. Mitrovice prema
Novom Sadu ne odvija kroz centar grada. Saobra}ajna mre`a u gradu
se mora unapre|ivati s ciqem br`eg protoka i disperzije
saobra}aja.
Kolovozi
se
moraju
pro{iriti,
optere}enije
saobra}ajnice moraju imati trake za prestrojavawe u raskrsnicama,
deo semaforske signalizacije treba da bude u sistemu "zelenog
talasa". Parkirali{ta se moraju obezbediti gde god je to potrebno i
gde prostor omogu}ava, sa obaveznim ozelewavawem.
Prema tehni~kim i finansijskim mogu}nostima stimulisati
pro{irewe sistema centralnog grejawa uz postepeno smawewe broja
individualnih lo`i{ta. Dovr{iti gasovodni sistem uz sukcesivnu
zamenu ~vrstih i te~nih goriva gasom.
U ciqu za{tite vazduha, neophodna je i stalna kontrola
emisije, pra}ewe kvaliteta odnosno stepena zaga|enosti vazduha,
izrada katastra zaga|iva~a i preduzimawe mera za spre~avawe
{tetnih emanacija preko dozvoqene mere.
Za{tita od jonizuju}ih zra~ewa sprovodi}e se prvenstveno
zabranom odnosno izbegavawem gradwe sadr`aja koji takva zra~ewa
mogu da emituju. Obavezna je neprestana kontrola odnosno merewe
eventualne radioaktivnosti u procesima odre|ene proizvodwe
odnosno tehnolo{kog postupka, kod razli~itih ure|aja, kao i
gra|evinskih materijala i preduzimawem propisanih mera
prevencije, za{tite i eliminisawa uzroka zra~ewa.

Опис мера zа спре~авање и ограни~авање негативних утицаја:
•

Повећано загађење ваздуха у зимском периоду које потиче од
индивидуалних и котловских ложишта, може се елиминисати
гасификацијом и топлификацијом читавог града.
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•

Сваки технолошки процес у радној зони мора имати техничко –
технолошке мере за смањење емисије загађења у атмосферу.

•

Дозвољена емисија из постројења у оквиру радних зона ограничава се
на вредности дефинисане Правилником о граничним вредностима
емисије („Сл.гласник РС“, бр. 30/97), стим што се ГВЕ у случају да
постоји више извора у оквиру радне зоне, због кумулативног дејства,
посматрају као један извор.

•

Концентрације штетних и опасних материја у приземном слоју на
граници радне зоне морају бити у оквиру прописаних вредности из
наведеног важећег правилника (с тим што такође важи принцип
кумулативности). При прорачуну висине димњака, са аспекта
аерозагађења, морају се узети у обзир постојеће вредности
концентрација штетних и опасних материја.

•

За сваки конкретан пројекат производње у радној зони, у оквиру
техничке документације и потребних студија, биће строго третирани
услови емисије гасова из процеса, и даће се конкретна решења за
смањење емисије и елиминисање штетних утицаја на атмосферу.

•

Бука генерисана од производних постројења на границама суседних
зона мора одговарати дозвољеном нивоу с обзиром на њихову намену,
с тим што нови објекти не смеју повећати постојећи ниво буке у
животној средини за више од 5 дБА.

•

Бука у индустријским погонима негативно утиче на здравље и опште
стање људи који раде у близини извора буке. Контролу звука је могуће
постићи на следеће начине: редуковањем извора буке, умањењем
звучног извора или заштитом реципијента (пријемника). Различитим
техничким решењима могуће је умањити ниво буке који потиче од
машина. Раднике у индустрији који су изложени буци неопходно је
опремити опремом која ће их штитити од буке.

•

Као мера заштите становништва од евентуалног аерозагађења и буке,
планом су предвиђени заштитни зелени појасеви на граници
индустријских зона према зони становања.

•

Планом предвиђено озелењавање насеља биће усмерено на повећање
зелених површина, реконструкцију и уређење постојећих.

•

Изградњом Обилазног пута М-21 битно је умањен негативан утицај
аерозагађења које потиче од возила на становништво. Предметним
планом је предвиђено преусмеравање транзитног саобраћаја на
Индустријску улицу, као и изградња Северне обилазнице која ће
обезбедити да се транзитни саобраћај са пута Р-103 из правца сремске
Митровице према Новом Саду не одвија кроз центар града.

•

Градска саобраћајна мрежа се мора унапређивати у циљу бржег
протока и дисперзије саобраћаја. Неопходно је проширити коловозе,
оптерећеније саобраћајнице морају имати траке за престројавање у
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раскрсницама, део семафорске сигнализације треба да буде у систему
зеленог таласа. Потребно је обезбедити довољан број паркиралишта у
граду, са обавезним озелењавањем.
•

У циљу смањења загађења ваздуха и смањења интензитета буке која
потичу од саобраћаја кроз насеље, потребно је да постоје заштитни
зелени појасеви.

•

Општина, односно град предузима мере за заштиту од буке и у том
циљу одређује зоне насеља, зоне одмора и рекреације и обезбеђује
систематско мерење буке. Техничка документација за изградњу
магистралних путева, железничких пруга и аеродрома и других извора
буке садржи обавезно и техничко решење заштите од буке и вибрација.

•

Највећи део резервних површина, овим планом се преводи у зелене и
парковске површине чиме се побољшава квалитет ваздуха на подручју
плана.

6.4.3. Za{tita zemqi{ta
Za{titu zemqi{ta ostvariti sprovo|ewem adekvatnih tehni~kih
re{ewa odvo|ewa atmosferskih voda, kao i pre~i{}avawem otpadnih
voda, odnosno prikqu~ewem na kanalizacioni sistem. Zemqi{te kao
prirodni resurs, na podru~ju obuhvata Plana, delimi~no je ugro`eno
velikom frekvencijom saobra}aja kroz samo jezgro naseqa.
Sprovo|ewem planskih mera i izme{tawem ovih deonica za{titi}e se
zemqi{te kao prirodni resurs.
Postoje}u deponiju sme}a, u planskom periodu, nakon
uspostavqawa mre`e regionalnih deponija I transfer stanica u
skladu sa osnovnim principima nacionalne strategije upravqawa
komunalnim otpadom, je neophodno rekultivisati, odnosno zemqi{te
privesti nameni.
Опис мера zа спре~авање и ограни~авање негативних утицаја:
•

Прикупљање, евакуација и депоновање нуклеарног отпада није
дозвољено како у грађевинском реону тако и ван њега.

•

Контејнере за одлагање комуналног отпада поставити у оквиру сваке
појединачне локације на одговарајућим бетонским површинама.
Контејнере празни надлежно комунално предузеће а отпад се одвози
на постојећу депонију смећа у североисточном делу насеља.

•

Насељска депонија у североисточном делу насеља, лоцирана је
неповољно у односу на град. Ова локација се међутим задржава и
даље до изградње регионалне депоније, услед немогућности
проналажења нове, повољније локације. Постојећа депонија мора
испуњавати услове Правилника о критеријумима за одређивање
локације и уређење депонија отпадних материја (сл.гл.РС, бр. 54/92).
Након изградње регионалне депоније, постојећа се мора санирати и
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рекултивисати према важећим законским прописима и усвојеној
методологији.
•

Складиштење сировина и готових производа на отвореном простору у
радној зони мора бити заштићено од негативних утицаја атмосферија
(ветра, кише).

•

Одређени готови производи који се складиште на отвореном простору,
морају бити тако ускладиштени да се ограничи емисија дифузне
прашине.

•

За складиштење чврстих отпадака из производње у оквиру радне зоне
мора бити позната и уређена депонија пре почетка рада постројења.
Проблем отпада, који настаје као последица будућих активности у
радној зони и његовог даљег третмана, решавати кроз сакупљање,
транспорт, третман, рециклажу, поновну употребу и правилно
одлагање.

•

Пре почетка извођења радова на изградњи неопходно је уклонити
хумусни слој и засебно га депоновати и обезбедити од разношења.
Хумус након окончања радова искористити за санацију сваке локације
на којој је предвиђена изградња.

6.4.4. Uslovi za{tite `ivotne sredine
Mere za{tite prirode u {irem smislu podrazumevaju planske
aktivnosti kojima se {tite prirodni resursi : poqoprivredno
zemqi{te, {ume, nadzemne i podzemne vode i vazduh, od negativnog
uticaja ~ovekovog delovawa, odnosno aktivnosti kojima se to
delovawe uskla|uje s kapacitetima i karakterom resursa.
GP u razli~itim odredbama, neposredno ili posredno, vodi
ra~una o za{titi i unapre|ewu prirodnih resursa, gde se
podrazumevaju izuzetni elementi koji imaju ili mogu imati status
prirodnog dobra. Neke stvorene vrednosti postale su deo prirodnog
okru`ewa i moraju ~uvati, odr`avati i unapre|ivati.
U ciqu za{tite prirodnih resursa, spre~i}e se wihova daqa
degradacija {to podrazumeva unapre|ewe komunalne opremqenosti
naseqa adekvatnim vodosnabdevawem kako pija}om vodom tako i
tehni~kom vodom, zatim dobro re{enim odvo|ewem otpadnih voda,
uvo|ewem sistema daqinskog grejawa kao i odlagawem komunalnog
otpada na ure|ene deponije.
Izgradwa privrednih i industrijskih kapaciteta i drugih
objekata koji su potencijalni zaga|iva~i `ivotne sredine vr{i}e se
prema definisanim merama za{tite i uslovima za funkcionaisawe
tih objekata bez negativnog uticaja na ~ovekovu okolinu.
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6.5. PRAVILA I USLOVI ZA URE\EWE PROSTORA ZA ODBRANU I
ZA[TITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH VE]IH
OPASNOSTI
Mere za{tite od ki{a i poplava
Превелике и прејаке кише могу да оштете објекте и инсталације, угрозе
саобраћај и поплаве терен и комуникације, што ће се предупредити планским
и пројектно-рачунским мерама и извођеwем саобраћајница и атмосферске
канализације с прописним техничким карактеристикама. Плану треба да
следи израда пројекта атмосферске канализације у Руми, на основу кога би
се реконструисала и доградила постојећа мрежа.
Како румско подручје нема река, није угрожено поплавама попут неких
других средина, али су неопходне одговарајуће мере заштите од постојећих
надземних и подземних вода и утицаја поплавног таласа при евентуалном
рушеwу бране Борковачког језера.
Стога у Борковачкој долини до Ул.15.августа није предвиђена никаква
нова градwа, низводно такође треба избегавати сваку нову градwу, а
постојеће објекте обезбедити од утицаја поплаве. У просторима где је већа
повремена концентрација qуди (Излетиште Борковац и Стадион "Словена"),
треба обезбедити евакуационе коридоре и површине за случај потребе. Мора
функционисати служба управqаwа Језером и осматраwа и заштите саме
бране. Парк-шума такође има одређену заштитну улогу.

Mere za{tite u slu~aju zemqotresa
На карти макросеизмичке рејонизације територија општине Рума
се својим највећим делом налази у зони максимално могућег трусног
поремећаја тла од 8 о МКС, па при пројектовању и изградњи објеката требa
узети у обзир и третирати сеизмичност терена.

Relativno niska prose~na spratnost objekata u Rumi smawuje
mogu}nost op{tih ve}ih posledica od zemqotresa, rizik je ve}i kod
stambenih vi{espratnica, kada se primewuju protivseizmi~ke mere u u
projektovawu i gra|ewu objekata.
Urbanisti~ke mere za{tite u slu~aju zemqotresa su ugra|ene u
sama prostorna re{ewa GP : zonirawe, optimalne gustine naseqenosti
i stepeni izgra|enosti, sistemi izgradwe, umerena spratnost objekata,
saobra}ajni sistem s kru`nim tokovima, optimalne {irine ulica gde je
to prostor dozvoqavao, prilazi i prolazi, obavezni prolazi kod
privatnih ku}a u dubinu parcele, slobodne i zelene povr{ine za razne
namene u slu~aju potrebe.
Mere za{tite od vetra, snega, leda i grada
Teritoriju Rume karakteri{e umereno-kontinentalna klima s
peovla|uju}im vetrovima iz pravca zapada (172 %o), severozapada (170
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%o) i jugoistoka - ko{ava kao naju~estaliji (242 %o). S/z vetar s
prose~nom brzinom od 3,6 m/sek je najja~i, dok najve}u opa`enu brzinu
ima zapadni vetar (32,6 m/sek - 117,4 km/h) i to je olujni vetar koji mo`e
povremeno da iznenadi.
Sna`ni vetrovi i oluje mogu da poru{e objekte, polome drve}e,
pokidaju instalacije i posredno izazovu po`are, zimi da naprave
neprohodne smetove. Za{tita u urbanisti~ko-gra|evinskom smislu
odnosi se na planirawe polo`aja ulica i objekata u odnosu na vetar,
planirawe i podizawe zelenih za{titnih pojaseva i projektovawe i
izvo|ewe objekata otpornih na uticaje vetra.
Ve}e i du`e sne`ne padavine, kao i led tako|e mogu da ugroze
objekte, instalacije i saobra}aj. Osim gra|evinskih, urbanisti~ke mere
za{tite u ovom slu~aju odnose se na obezbe|ewe za{titnog zelenila i
tehni~kih elemenata za za{titu od nanosa i ponovo na sistem
saobra}ajnica koje treba da imaju alternativne pravce, mogu}nost lakog
uspostavqawa prohodnosti, dok }e se bla`im padovima ubla`iti uticaj
poledice.
Uticaj
grada
predupredi}e
se
tehni~kim
sredstvima
(protivgradna za{tita), kao i upotrebom odgovaraju}ih materijala za
izgradwu objekata.

Mere za{tite od eksplozija i po`ara
U Rumi je u raznim zonama razli~ita ugro`enost od po`ara. U
radnim zonama zbog samog tehnolo{kog procesa, skladi{tewa raznog
materijala, goriva i materija, u zonama stare porodi~ne gradwe zbog
gustine izgra|enosti,
objekata od lo{ijeg materijala,
kod
poqoprivrednih doma}instava i zbog sme{taja lako zapaqivih materija
(seno, slama, `ito ...), u zonama vi{eporodi~ne stambene gradwe zbog
pove}ane koncentracije stanovni{tva, u zoni centra zbog guste
izgradwe itd.
U kategoriju "A" (velika opasnost od po`ara i eksplozija) spadaju
i benzinske stanice. Deponije su tako|e po`arno ugro`ene.
Planirane su urbanisti~ke mere kojima se u mnogome mo`e
delovati preventivno, odnosno efikasno ukoliko do po`ara do|e.
Radne zone su izdvojene od stambenih neizgra|enim povr{inama
kao protivpo`arnim pregradama. U okviru radnih kompleksa vodi}e se
ra~una o stepenu izgra|enosti, polo`aju objekata, obezbe|ewu
komunikacija i hidrantske mre`e. Vatroosetqivi kompleksi i objekti
moraju biti izolovani od ostalih sadr`aja i protivpo`arno
obezbe|eni. Sva skladi{ta lakozapaqivih materijala, osim benzinskih
pumpi, moraju biti locirani van zona stanovawa i centra.
Na parcelama porodi~ne stambene gradwe i daqe }e se
uslovqavati odgovaraju}i prolaz u dubinu parcele i propisna
udaqenost raznih pomo}nih i drugih objekata od stambenih, {to se
posebno odnosi na poqorivredna doma}instva. Vi{eporodi~na
stambena gradwa realizova}e se uglavnom u blokovima zatvorenog ili
poluotvorenog tipa, kako na zasebnim lokacijama ("Tivol"), tako i u
centralnoj zoni, u kombinaciji s poslovnim objektima. To donekle
pove}ava po`arnu osetqivost, ali se optimalnim gustinama
nastawenosti, razmacima izme|u traktova i obezbe|ewem prilaza,
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prolaza, slobodnih povr{ina i tehni~kim merama ista umawuje.
Posebno je zna~ajna upotreba vatrootpornih materijala za gradwu i
izbegavawe lako zapaqivih materijala {to je ~est slu~aj kod ure|ewa
enterijera objekata javne namene.
Sistem saobra}ajnica predstavqa mre`u protivpo`arnih
pregrada i planiran je tako da omogu}ava vi{estrane pristupe
lokacijama i objektima. U privrednim kompleksima uslovqava se
obezbe|ewe protivpo`arnih puteva, a u blokovima sistem internih
saobra}ajnica. U na~elu, parkinge treba grupisati za 5-7 vozila s
razmakom izme|u grupa.
Sistem vodovoda i hidrantske mre`e planiran je i za PP potrebe.
Vatrogasna jedinica u Rumi planski je locirana uz Industrijsku
ulicu u blizini M-21, savremeno je organizovana, s mogu}no{}u daqeg
razvoja. Pozicija omogu}ava brze intervencije u gradu, bli`oj i daqoj
okolini.
Kod izrade planova razrade I urbanisti~kih uslova, neposredno
}e se primewivati protivpo`arni propisi, standardi i normativi.
Za{tita od interesa za odbranu
Израда и спровођеwе овог ГП између осталог подразумева
утврђиваwе, разраду и примену урбанистичких и посебних мера и услова
заштите од интереса за одбрану, чиме је обухваћено подручје ГП,
грађевинско подручје, па до појединачних локација и парцела.
Мере и услови заштите дате у предходним тачкама великим делом
припадају овим мерама и условима.
Саобраћајна мрежа, као битан елемент у овом домену, је развијена.
Железничка пруга БГД-ЗГБ тангира градско подручје, у wу
укqучује пруга Рума-Шабац, док се траса укинуте пруге за Врдник чува
wену евентуалну ревитализацију. Рума је железничко чвориште
терминалом на периферији града, што је повоqна безбедносна околност
насеqе.

се
за
с
за

Путна и улична мрежа - подручје ГП пресеца Аутопут Е-70,
магистрални пут М-21, регионални и локални путеви. Систем улица у граду
је ортогоналног типа, чија је окосница Главна и још неколико важнијих улица
повезаних с излазно-улазним правцима у град. Овај ефикасни систем, који
омогућава кружне односно алтернативне токове, даqе ће се развијати, а уз
обезбеђеwе оптималних ширина коридора, усавршаваће се и технички
елементи путева односно улица.
Систем инфраструктуре мора бити прилагођен и потребама
ванредних па и ратних околности. Један од најзначајнијих је водоводни
систем, који сем више изворишта и вишеструког тока напајаwа, мора имати
и алтернативна решеwа, попут развоја мреже субартерских бунара с
испумпаваwем воде ручно или путем електроагрегата и обезбеђеwе
аутоцистерни за воду. Употребqиви копани бунари морају се чувати од све
присутнијег уништаваwа и загађеwа.
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Систем фекалне канализације је осетqив као потенцијални извор
заразе и епидемија, тако да се морају предвидети санитарно-хигијенске
мере и услови за изградwу и уређеwе масовних, групних и појединачних
санитарних пунктова.
Ортогонални систем улица - у духу предходног, штити се у смислу
задржаваwа постојећих уличних коридора, односно уличних регулационих
линија, с евентуалним проширеwима на појединим потезима и евентуалним
пробијаwем попречних улица, уколико то конкретни план разраде буде
утврдио. Циq је и успоставqаwе хармоничног функционално-архитектонског
односа улица-трг-блок, а тиме континуитета и идентитета улице. Улице овог
ортогоналног система имају третман према условима за тип саобраћајнице
којем припадају.

6.6. PRAVILA I USLOVI ZA OBEZBE\IVAWE KRETAWA DECE,
STARIH, HENDIKEPIRANIH I INVALIDNIH LICA
Prilikom planirawa i projektovawa javnih, saobra}ajnih i pe{a~kih
povr{ina (trotoara i pe{a~kih staza, pe{a~kih prelaza, parkinga,
stajali{ta javnog prevoza, prilaza do objekata, horizontalne i
vertikalne komunikacije u javnim i stambenim objektima) moraju se
obezbediti uslovi za nesmetano kretawe dece, starih, hendikepiranih
i invalidnih lica, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za planirawe i
projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starih,
hendikepiranih i invalidnih lica (Sl. Glasnik RS, br. 18/97) kao i
ostalim va`e}im propisima i standardima koji reguli{u ovu oblast.
7. MERE ZA SPROVO\EWE I REALIZACIJU GENERALNOG PLANA
Generalni plan Rume je osnovni dokument na kom se zasniva daqi
prostorni razvoj, izgradwa i ure|ewe prostora na podru~ju GP.
Daqe sprovo|ewe Generalnog plana Rume vr{i}e se na dva na~ina i to:
- Neposrednim sprovo|ewem prema urbanisti~kim uslovima
utvr|enim ovim Planom ( Izvod iz plana, Urbanisti~ki
projekat parcelacije)
- Na osnovu Planova razrade (postoje}ih ili novih) (Plan
generalne regulacije, Plan detaqne regulacije, a ~ija je
obaveza izrade utvr|ena ovim Planom)
Neposrednim sprovo|ewem
Neposredno sprovo|ewe generalnog plana mogu}e je u zonama
(blokovima ili delovima blokova) za koje je ovim Planom odre|ena
namena povr{ina i lokacijski uslovi za izgradwu i ure|ewe, precizno
definisana regulacija,
a za koje nije utvr|ena obaveza izrade
urbanisti~kih planova razrade. Neposredno sprovo|ewe podrazumeva
direktno izdavawe Izvoda iz plana, Urbanisti~kog projekta
parcelacije i preparcelacije i po potrebi, Urbanisti~kog projekta
urbanisti~ko arhitektonske razrade.
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Na osnovu Planova razrade (postoje}ih ili novih)
Planom je odre|ena obaveza izrade detaqnih planova za
neizgra|ene delove gra|evinskog podru~ja na kojima se planiraju javni
sadr`aji, neizgra|ene delove gra|evinskog podru~ja na kojima se
planiraju nove saobra}ajnice i javna infrastruktura (gde je neophodno
utvrditi novu regulaciju) kao i za svo planirano gra|evinsko zemqi{te
izvan granica gra|evinskog reona, ...Pravila i uslovi u planovima
razrade moraju da budu u skladu sa pravilima iz Generalnog plana za
prema odgovaraju}im namenama ( npr. porodi~no, vi{eporodi~no i
me{ovito stanovawe, poslovawe, i druge namene).
Detaqni planovi doneti na osnovu novog Zakona o planirawu i
izgradwi va`e u potpunosti.
Neophodno je da se nastavi kontinuitet planova pa stoga za
blokove koji su realizovani (ili je realizacija zapo~eta, odnosno
realizacija je u toku) prema planovima razrade donetim pre izrade ovog
plana, a po prethodno va`e}im zakonskim propisima, nastavi}e se
ure|ewe i izgradwa kako je i zapo~eta, osim ukoliko pravila za
ure|ewe i izgradwu nisu u suprotnosti sa odredbama ovog generalnog
plana. Ukoliko se javi potreba za druga~ijom koncepcijom ure|ewa
blokova u odnosu na zapo~etu, obavezna je izrada novih urbanisti~kih
planova (planova detaqne regulacije).

8. PRAVILA GRA\EWA
8.1. ZONA STANOVAWA
8.1.1. Zona porodi~ne stambene gradwe
a) Vrsta i namena objekata na parceli
• na gra|evinskoj parceli namewenoj porodi~nom stanovawu mogu se
graditi:
-porodi~ni stambeni objekat (mo`e biti slobodnostoje}i, u
neprekinutom nizu, u prekinutom nizu ili poluatrijumski);
-stambeno poslovni objekat,
-poslovno-stambeni objekat koji ne ugro`ava stanovawe.
-prate}i objekti uz stanovawe: letwa kuhiwa, gara`a, ostave,
kotlarnice, {upe za ogrev, magacini za sopstvene potrebe,
nadstre{nice i sli~no
• porodi~ni stambeni objekat mo`e da ima maksimalno do ~etiri
stambene jedinice;
• na gra|evinskoj parceli u izuzetnim slu~ajevima mo`e se dozvoliti
gradwa dva stambena objekta, pod uslovima da su ispuweni svi
urbanisti~ki kriterijumi;
• porodi~ni stambeni objekat mo`e da sadr`i i poslovne, odnosno
radne prostorije internog karaktera, ili javnog karaktera (kontakt
sa spoqnim korisnicima), kada taj prostor treba da bude
funkcionalno i tehni~ki odvojen od stambenog i da zauzima do 30%
bruto povr{ine objekta ; takav objekat se tretira kao stambenoposlovni ,
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izuzetno, u blokovima - uli~nim potezima, posebno u centru, na
postoje}im odnosno parcelama namewenim za porodi~nu stambenu
izgradwu, mo`e se odobriti odnosno planirati izgradwa samo
poslovnog objekta, sa ili bez poslovnog stanovawa,
poslovni (radni) objekti na parceli van stambenog objekta mogu biti :
razli~ite proizvodne i uslu`ne radionice, magacini i drugi objekti
i prostori vezani za delatnost, poslovni objekti razli~itih drugih
namena, veli~ine, sadr`aja i tehni~kih karakteristika prema
propisima za odgovaraju}u delatnost, kao i prema uslovima za
odre|enu zonu odnosno lokaciju,
u rubnom delu gra|evinskog reona mogu se formirati parcele
poqoprivrednih doma}instava, na parcelama ve}ih povr{ina.
ekonomski objekti poqoprivrednih doma}instva su : sto~ne staje
(`ivinarnici, sviwci, govedarnici, ov~arnici, kozarnici), ispusti
za stoku, |ubri{ne jame-|ubri{ta, poqski klozeti i dr., a prate}i
objekti :
uz stambeni objekat : letwa kuhiwa, mlekara, sanitarni propusnik,
magacini hrane za sopstvene potrebe i dr.,
uz ekonomske objekte : pu{nice, su{nice, ko{, ambar, nadstre{nica
za ma{ine i vozila, magacini i objekti nameweni ishrani stoke i
dr.,
sadr`aji iz predhodne ta~ke se podrazumevaju u zonama gde su
zate~ene ili predvi|ene parcele poqoprivrednih doma}instva, a
pojedini delovi sadr`aja mogu biti zastupqeni i u drugim stambenim
zonama gde to nije zabraweno ovim planom, planovima razrade,
op{tinskim ili drugim propisima,
u neposrednoj blizini javnih objekata ({kole, de~ije ustanove,
ambulante, crkve i dr.) ne mogu se graditi objekti za sto~arsku
proizvodwu, ~ak ni za sopstvene potrebe,
u zonama, potezima i na parcelama porodi~nog stanovawa nastavi}e
se trend uvo|ewa razli~itih radnih odnosno poslovnih delatnosti,
iz oblasti : poqoprivrede, trgovine, zanatstva, ugostiteqstva,
zdravstva, kulture, zabave, razli~itih formi proizvodwe,
poslovawa, usluga i dr.,
nisu dozvoqene delatnosti ~ije se odvijawe u naseqe zabrawuje
zakonom odnosno propisima,
nisu dozvoqene delatnosti koje mogu da ugroze okolinu bukom,
vibracijama, emanacijama i dr., odnosno gde tehni~kim ili drugim
merama ne mogu da se preduprede ili elimini{u, kao i one koje
obimom i karakterom delatnosti i nesrazmernim prostornim
potrebama prevazilaze kapacitete parcele, odnosno remete
uspostavqeni prostorni re`im bli`e okoline, ukqu~uju}i saobra}aj
i infrastrukturu,
osnovni uslov je da za planiranu delatnost moraju da postoje
prostorni uslovi u objektu (novom, rekonstruisanom, adaptiranom)
odnosno na parceli, mogu}nost prikqu~ewa odnosno obezbe|ewa
infrastrukture i da se ne ugro`ava sopstveni i susedni prostor i
objekti odnosno okolina,
radni odnosno poslovni prostori u okviru stambenog objekta moraju
da budu odvojeni od stambenih, da po pravilu ne budu ve}i od 1/3
bruto stambene povr{ine objekta i da zadovoqe sve va`e}e
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normative tehni~ke, sanitarne i druge uslove za obavqawe
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namena eta`a stambeno poslovnog i poslovno stambenog objekta :
podrum - za pomo}ne eventualno radne prostorije (kotlarnica,
sme{taj goriva, ostava, skloni{te, radionica, eventualno gara`a i
sl.),
suteren - za pomo}ne, poslovne (radne) i izuzetno stambene
prostorije (kotlarnica, sme{taj goriva, ostava, radionica, lokal,
gara`a i sl.),
prizemqe - za stambene i interne ili javne poslovne prostorije s
delatno{}u koja ne ugro`ava stambenu namenu,
visoko prizemqe - za stambene i interne, eventualno javne poslovne
prostorije s delatno{}u koja ne ugro`ava stambenu namenu,
sprat - za stambene i interne radne prostorije, eventualno za
poslovne prostorije s delatno{}u koja ne ugro`ava stambenu namenu,
potkrovqe i mansarda - za stambene, pomo}ne i eventualno interne
radne prostorije s delatno{}u koja ne ugro`ava stambenu namenu,
tavan - mo`e da se koristi kao ostava ili da se adaptira u
potkrovqe,
galerija - mo`e da se koristi u stambene ili u (interne) radne svrhe,

b) Uslovi za obrazovawe gra|evinske parcele
• pod gra|evinskom parcelom za porodi~no stanovawe, podrazumeva se
jedna katastarska parcela, sa obaveznom direktnom vezom na javni
put (koja se naslawa na javni prostor)
• optimalno gra|evinska parcela ima pribli`no pravilan
~etvorougaon oblik sa bo~nim granicama upravnim na uli~nu
regulaciju i veli~inu koja omogu}ava izgradwu objekta (objekata) i
ure|ewe prostora parcele u skladu sa uslovima,
• izuzetno, za gradwu se mogu koristiti i parcele nepravilnog oblika
i koje nemaju me|usobno upravne granice, s tim da se izgradwa
objekata prilago|ava obliku parcele, u skladu sa uslovima odre|ene
zone, uli~nog poteza ili lokacije.
• povr{ina parcele i wena uli~na {irina mogu biti slede}e :
- za slobodnostoje}e objekte 300-600 m2 / 12-20,00 m,
- za dvojne objekte (1/2) 200-400 m2 / 8-12,00 m,
- za savremene objekte u nizu 150-250 m2 / 6-9,00 m,
- za tradicionalne objekte u nizu 300-600 m2 / 12-20,00 m,
- za poqoprivredna doma}instva 800-2.000 m2 / min. 15,00 m.
•

•

izuzetno na postoje}im gra|evinskim parcelama ~ija je povr{ina
mawa od najmawe povr{ine utvr|ene uslovima, i ~ija je {irina
uli~nog fronta mawa od najmawe utvr|ene uslovima mo`e se
dozvoliti izgradwa porodi~nog stambenog objekta spratnosti P+1 sa
mah dva stana, indeksa izgra|enosti do 1,0 ili stepena zauzetosti do
60% (u izuzetnim slu~ajevima do 70%)
Na jednoj gra|evinskoj parceli mo`e se u izuzetnim slu~ajevima
dozvoliti izgradwa dva stambena objekta pod slede}im uslovima:
- povr{ina parcele ve}a od

600m2
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zauzetost gra|evinske parcele mo`e biti do 50%
najmawe rastojawe izme|u objekata min. 4,0m
objekti moraju biti locirani tako da u slu~aju formirawa dve
zasebne gra|evinske parcele svaka parcela mora imati
obezbe|en pristup na javni put, direktan ili indirektan
(pravo slu`benosti prolaza).

Polo`aj objekta na parceli
objekti na gra|evinskoj parceli organizuju se odnosno postavqaju u
odnosu na granice parcele kako je predvi|eno va`e}im planom
razrade, a u drugim izgra|enim zonama odnosno blokovima i
lokacijama gde se ne mewa postoje}a regulacija - prema ovim
pravilima i uslovima,
organizacija standardne parcele porodi~nog stanovawa podrazumeva
postavqawe objekta prema ulici (predwoj regulacionoj liniji), kao
i prema bo~nim i zadwem susedu;
kod odre|ivawa gra|evinske linije u obzir se uzima najisturenija
ta~ka objekta
Postavqawe objekata u odnosu na regulacionu liniju:
u odnosu na uli~nu regulacionu liniju, objekti se postavqaju
predwom gra|evinskom linijom na regulaciju, ili maksimalno na
6,00 m od iste, ili na udaqenost na koju je postavqeno vi{e od 50 %
objekata u frontu gra|evinskog bloka, izuzetno i na neku drugu
me|uudaqenost ukoliko, specifi~ni uslovi objekta ili parcele to
zahtevaju,
izuzetno, mo`e se dozvoliti povla~ewe novog stambenog objekta i na
ve}u udaqenost od 6,00 m od regulacije, uz upozorewe investitoru da
stambeni objekt zalazi u zonu pomo}nih/radnih objekata koji imaju
prvenstvo izgradwe na parcelama,

•

pod postavqawem objekta na predwu gra|evinsku liniju (koja je
uvu~ena u odnosu na regulacionu liniju) podrazumeva se da se na wu
postavqa preovla|uju}i deo fasade objekta izuzev: otvorenih
stepenica u prizemqu du`ine do 2,0m, pristupnih otvorenih
stepenica naslowenih na objekat {irine do 1,20m, balkone, terase,
nadstre{nice, erkere i verande {irine do 1,20m i strehe ispu{tene
do 1,0m;

•

dubina novog stambenog objekta, odnosno rastojawe izme|u predwe i
zadwe gra|evinske linije , po pravilu iznosi najvi{e 15,00 m,
objekti savremenih nizova se postavqaju uli~nom fasadom na
predwu gra|evinsku liniju ili do 6,0 m uvu~eno od we, a ako je
gara`a u prizemnoj ili podzemnoj eta`i, na 6,0 m.,
objekti tradicionalnog niza se po pravilu uli~nom fasadom u punoj
du`ini postavqaju na regulaciju (predwa gra|evinska linija se
poklapa sa regulacionom) s mogu}im mawim odstupawima,

•
•
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parcele s objektima poluatrijumskog tipa u delu prema ulici sadr`e
vrt odnosno drugi neizgra|en prostor, a atrijumski, vrt odnosno
drugi neizgra|eni prostor u sredini objekta,
Postavqawe objekta u odnosu na bo~ne granice:
u odnosu na bo~ne susedne parcele, novi stambeni i drugi objekti se
postavqaju na parceli kako je dato planom razrade, odnosno prema
zate~enom stawu odnosno pravilu (ritmu) u odre|enim zonama,
nove stambene zgrade postavqaju se prema bli`em bo~nom susedu na
rastojawu od najmawe 0,5m, a prema daqem susedu najmawe 2,50m,
odnosno mora se obezbediti nu`ni kolski prolaz ove {irine u
dubinu parcele,
izuzetno, nova slobodnostoje}a stambena zgrada mo`e se postaviti i
na sredinu parcele, s tim da je rastojawe do obe bo~ne granice po
najmawe 2,5m.
dvojna stambena zgrada postavqa se po pravilu na me|usobnu granicu
dve parcele, a mo`e i na sredinu jedne parcele, s tim da se sa obe
bo~ne strane mora obezbediti kolski prolaz najmawe {irine 2,50 m,
izuzetno,
umesto
obezbe|ewa
slobodnog
kolskog
prolaza,
slobodnostoje}i odnosno dvojni objekt mo`e da sadr`i pokriveni
kolski prolaz - "ajnfort", pri ~emu je objekat odmaknut od obe bo~ne
granice parcele min. 0,50 m ili na granici (granicama) uz overenu
pismenu saglasnost suseda,
objekti savremenog prekinutog niza - primewuju se uslovi za
slobodnostoje}e objekte, izuzev {to je objekt postavqen na jednu
bo~nu granicu parcele,
objekti tradicionalnog niza se u punoj {irini ugra|uju izme|u bo~nih
granica parcela
kontinuitet tradicionalnog niza u jednom uli~nom potezu izuzetno
mo`e biti i prekinut, u slede}im slu~ajevima :
objekat se iz tehni~kih ili drugih razloga ne ugra|uje u potpunosti
nego se od jedne ili obe bo~ne granice zabatni zid pomera najvi{e
1,00 m, s tim da se me|uprostor zatvara zidom visine 2,00 m, ili,
objekat se naslawa samo na jednu bo~nu granicu ili se od iste odmi~e
maks. 1,00 m, a od druge bo~ne granice udaqava 2,5-5,0 m, pri ~emu se
prolaz zatvara ogradom s kapijom,
prolaz u dubinu parcele tradicionalnog niza obezbe|uje se
"ajnfortom" ili izuzetno prolazom pored objekta,
novi objekti na ugaonim parcelama, naro~ito uz nepregledne
raskrsnice, moraju biti postavqeni na udaqenosti od obe
regulacione linije onako kako su postavqeni susedni objekti u obe
ulice, ali ne mawe od 3,0m
na ugaonim parcelama obavezno voditi ra~una o preglednosti
raskrsnice i ukoliko je to potrebno ti objekti moraju biti sa
zase~enim uglom prema raskrsnici (bilo da se radi o novim
objektima ili rekonstrukciji postoje}ih);
za sve va`i da objekti ili istureni delovi objekata na parceli ne
smeju pre}i granicu susedne parcele, ra~unaju}i i vazdu{ni i
podzemni prostor,
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Dozvoqeni stepen
izgra|enosti

(indeks)

zauzetosti

i

stepen

(indeks)

na jednoj stambenoj gra|evinskoj parceli stepen (indeks)
izgra|enosti mo`e da bude najvi{e 1,5, a ako parcela sadr`i i
poslovawe, stepen (indeks) izgra|enosti je najvi{e 2,0.
stepen (indeks) zauzetosti kod slobodnostoje}ih, dvojnih i objekata u
nizu je najvi{e 50 %, kod (polu) atrijumskih do 70 %,
stepen (indeks) zauzetosti kod izgradwe slobodnostoje}ih, dvojnih i
objekata u tradicionalnom nizu na zate~enim parcelama mawim od
400m2 mo`e biti do 60 %.
na parcelama koje se nalaze na uglovima dveju ulica, mo`e se
dozvoliti i ve}i stepen zauzetosti parcele, ukoliko su ispuweni
sva druga propisana pravila ure|ewa i izgradwe (ali ne ve}i od
70%)
Dozvoqena spratnost i visina objekta ( vertikalna regulacija )
standardna spratnost stambenog, stambeno poslovnog objekta mo`e
da bude najvi{e P+2 sa tavanom; sa podrumom ili suterenom - prema
potrebi, ako ne postoje smetwe geotehni~ke ili hidrotehni~ke
prirode,
nestandardna spratnost podrazumeva kombinaciju osnovnih i
specifi~nih eta`a kao {to su visoko prizemqe, galerija i
me|usprat;
nestandardna spratnost
mo`e da se pojavi i kod prate}ih
(pomo}nih) objekata kao {to su kotobawe, ko{evi za poqoprivredne
proizvode iznad nadstre{nica za sme{taj poqoprivredne
mehanizacije i sl.
pri kombinovawu eta`a, maksimalno dozvoqena spratnost mo`e se
pre}i za 1/2 visine standardne stambene eta`e, ukoliko planom
razrade ili drugim uslovima nije druga~ije utvr|eno,
zasebni poslovni (radni) objekti mogu biti najvi{e do P+1 sa ili bez
podruma ili suterena
prate}i pomo}ni objekti mogu biti samo P+0, sa ili bez podruma
kod porodi~nih stambenih objekata svetle visine spratnih eta`a
namewenih stanovawu kre}u se od najmawe 2,40m do 2,70m, a za
poslovne (radne) prostorije prema va`e}im propisima za
odgovaraju}u delatnost ali ne ispod 3,0m;
nestandardna visina objekta je u slu~aju primene nestandardnih
svetlih visina eta`a i kombinacije eta`a : visoko prizemqe,
me|usprat, galerija, potkrovqe, mansarda;
odstupawe od maksimalno dozvoqene spratnosti objekta mo`e biti
do 1/2 visine standardne stambene eta`e;
ograni~ewa i drugi uslovi visine objekta ili drugih elemenata
objekta utvr|uju se planom razrade, kao i u pojedinim slu~ajevima iz
tehni~kih ili drugih razloga, posebno ako se zaklawa vizura ili
osun~awe susednih objekata ili ako se radi o uli~nim potezima s
objektima tradicionalne gradwe u nizu;
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kota poda prizemqa novih odnosno rekonstruisanih stambenih
objekata mo`e da bude od 0,50m do 1,20 m ra~unaju}i od kote
izvedenog ili projektovanog naslawaju}eg trotoara, a u zavisnosti
od toga da li je planirana izgradwa podruma ili ne,
kota poda visokog prizemqa, odnosno eta`e nad suterenom, mo`e
biti najvi{e 2,50 m od kote trotoara,
kota poda prizemqa poslovnih (radnih) objekata je od 0,20 do 1,0m u
zavisnosti da li je prizemqe nad podrumom ili ne;
za poslovni (radni) prostor u prizemqu porodi~nog stambenog
objekta, kota poda prizemqa je od 0,20m do 0,50m;
optimalno je da minimalna kota poda prizemqa, posebno lokala,
bude bar za 2 visine stepenika iznad kote okolnog trotoara,
sve poplo~ane povr{ine, pe{a~ke staze, kolske staze i platoe
nivelisati sa padom prema ulici ili zelenim povr{inama na
sopstvenoj parceli;
za kolske rampe sa padom prema sopstvenom objektu planirati da se
odvod povr{ineske vode re{i drena`om ili na drugi pogodan na~in;
za sve slu~ajeve nivelacijom dvori{ta se mora obezbediti da voda
iz dvori{ta ni u kom slu~aju ne ugro`ava susedne objekte (i uop{te
susedne parcele);
Me|usobna udaqenost objekata
razmak izme|u sopstvenog i susednih stambenih objekata treba da
bude najmawe 3,00 m (izuzetno 2,50 m ukoliko se objekat postavqa na
granicu sa susedom uz obaveznu saglasnost suseda),
udaqenost glavnog od drugog objekta uz glavni objekat je najmawe 3,0m
prate}i (pomo}ni) objekti mogu biti izgra|eni i uz glavni objekat
ukoliko su zadovoqeni sanitarni i drugi tehni~ki uslovi;
Udaqenost ekonomskog objekta od glavnog ne mo`e biti mawa od
15,0m
Udaqenost ekonomskog objekta-|ubri{ta od glavnog, odnosno drugog
objekta ne mo`e biti mawa od 20,0m i to ni`oj koti. \ubri{te se
gradi na najmawe 1,0m od granice susedne parcele uz uslov izgradwe
za{titnog zida visine 1,0m (da ne bi do{lo do rasipawa) i da je
podloga vodonepropusna
Uslovi za izgradwu drugih objekata na gra|evinskoj parceli
Prate}i (pomo}ni) odnosno, poslovni (radni) objekti postavqaju se
iza stambenog objekta, mogu biti dogra|eni uz osnovni objekat ili
samostalni u dubini parcele i to na odstojawu od najmawe 0,50 m od
granica bilo koje susedne parcele, odnosno na mawem rastojawu ili
na granici sa susedom uz overenu pismenu saglasnost suseda (izuzev
kod tradicionalnih nizova) i uz uslov da se voda s krova mora
svoditi u sopstveno dvori{te,
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ukoliko je takav objekat lociran {irinom parcele a nije u dnu
parcele, pored objekta ili kroz objekt se mora obezbediti kolski
prolaz {irine min 3,0 m za prilaz u dno parcele,
{irina (dubina) pomo}nih odnosno radnih objekata mo`e biti
najvi{e 6,00 m, radni izuzetno i {iri ako to uslovi na parceli
dozvoqavaju,
objekti za dr`awe `ivotiwa i drugi ne~isti objekti po pravilu se
sme{taju u ekonomskom dvori{tu odnosno u dnu parcele, udaqeni od
stambenih objekata na sopstvenoj i susednim parcelama,
izuzetno, ukoliko preostala {irina parcele po postavqawu
stambenog (stambeno-poslovnog) objekta to omogu}ava, prate}i
(pomo}ni) odnosno radni objekat se mo`e postaviti i pored
stambenog na 3,00 m (izuzetno 2,50 m), na udaqewu od najmawe 0,50 m
od granice susedne parcele, a u odnosu na URL kako je postavqen
stambeni objekt, odnosno kako je propisano sa konkretan uli~ni niz,
gara`e, kao samostalni objekti, u uli~nim potezima gde objekti nisu
izri~ito na istoj PGL, mogu se postavqati i na URL, s tim da se
krila otvaraju na unutra, odnosno nagore ako su u pitawu podizna
vrata,
kod savremenih nizova, pomo}ni objekti mogu biti predvi|eni, ali
samo u dnu parcele, maks. u {irini parcele (bez saglasnosti suseda),
maks. dubine do 6,00 m, iskqu~ivo prizemni, s padom krovne ravni ka
sopstvenom dvori{tu,
Obezbe|ewe pristupa na parceli i prostora za parkirawe vozila
kolski pristup objektu (objektima) odnosno parceli sa javnog
prostora odnosno od uli~nog kolovoza, obezbe|uje se pristupnim
putem ili mosti}em-"}uprijom" {irine najmawe 2,50m (optimalno 3,00
m), ili na drugi na~in prema posebnim uslovima, zavisno od
karakteristika ulice,
pristup dubini parcele obezbe|uje se prolazom pored objekta {irine
najmawe 2,50 m (optimalno 3,0m) ili kroz pokriveni kolski prolaz
("ajnfort") {irine 2,50-3,00 m, visine 3,50-4,00 m, kod objekata u
savremenom nizu kroz "ajnfort" ili kroz prolaznu gara`u u okviru
objekta,
sme{taj sopstvenih vozila i ma{ina obezbe|uje se iskqu~ivo u
okviru parcele, u gara`ama, pod nadstre{nicama (i) ili na
otvorenom prostoru,
kod objekata u savremenom nizu parkirawe sopstvenih vozila vr{i
se u gara`i u objektu ili u dvori{tu, ulazak i gara`irawe te{kih
vozila i ma{ina nije dozvoqeno,
ukoliko se u okviru stambenog objekta odnosno parcele nalazi
poslovni prostor u kome se obavqa delatnost sa stalnim kontaktom
sa korisnicima, mo`e se :
u uli~nom prostoru, u {irini parcele, odobriti izgradwa
manipulativnog ili parking prostora za potrebe korisnika, ukoliko
taj prostor nije ure|en ili planiran za drugu namenu,
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ukuliko je objekat uvu~en u odnosu na regulacionu liniju, na prostoru
izme|u regulacione i predwe gra|evinske linije mo`e se fomirati
parking prostor za potrebe korisnika;
javni prostor se ne mo`e koristiti za obavqawe delatnosti,
skladi{tewe materijala, niti za parkirawe te{kih vozila i
ma{ina i sl., nego se za tu svrhu koristi prostor sopstvene parcele
ukoliko za to postoje uslovi,
osim ure|ewa pe{a~kih i kolskih pristupa, podrazumeva se
izvo|ewe interne saobra}ajnice u dubinu parcele, kao i potrebne
manipulativne povr{ine u dvori{tu, naro~ito ako se na parceli
obavqa odre|ena delatnost (poslovawe), po pravilu sve sa tvrdim
zastorom.
Za{tita susednih objekata
izgradwom novog objekta ne sme se na bilo koji na~in ugroziti
susedni objekti na susednim parcelama ( u stati~kom smislu i po
pitawu namena koje deluju ugro`avaju}e na postoje}e objekte).
stope temeqa, kao i drugi delovi objekta (podzemni ili nadzemni) ne
mogu prelaziti granicu parcele prema susedima, a prema javnom
prostoru, propisani su uslovi u narednom poglavqu, za najve}e
mogu}e ispuste na objektima
ukoliko se objekti naslawaju, investitor novog objekta je du`an da
preduzme sve gra|evinske mere i primeni propise za za{titu
postoje}ih temeqa i nose}e konstrukcije, odnosno za za{titu
celokupnog postoje}eg objekta;
novi objekat sa potencijalno ugro`avaju}om namenom prema susednom
postoje}em objektu mora biti lociran na min rastojawu od 4,0m od
istog a za ve}e visine novog objekta mora biti udaqen za zonu
obru{avawa istog (odnosno za 2/3 visine novog objekta).
moraju se primeniti sve tehni~ke mere za{tite susednog postoje}eg
objekta.
po`eqno je formirawe za{titnog zelenila prema susednom objektu.
otvori na fasadama novog objekta prema postoje}em sesednom objektu
mogu biti samo sa visokim parapetima (min 1,8m),
nije dozvoqeno, prema susedu, ispu{tawe nepriprijatnih mirisa i
zaga|enog vazduha, naro~ito izbacivawe putem tehni~kih sprava (
kaloriferima, ventilatorima i sl.) iz proizvodnih prostorija i
tehnolo{kih postupaka.
Arhitektonsko, odnosno estetsko oblikovawe pojedinih elemenata
objekta
na gra|evinskoj parceli izvodi}e se objekti i ure|uje se celokupna
povr{ina parcele kao jedna funkcionalna i oblikovna celina, a sve
prema konceptu i uslovima izgradwe i ure|ewa odre|ene zone, bloka
ili uli~nog poteza;
stambeni, poslovni (radni) pomo}ni i drugi objekti se mogu izvoditi
prema tipskom ili naru~enom projektu, prema potrebama i `eqama
investitora, u skladu sa urbanisti~kim i drugim uslovima;
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najmawa svetla visina stambenih prostorija 2,40 m,
slobodnostoje}i
stambeni
objekat
podrazumeva
nezavisnu
funkcionalnu, gra|evinsku i oblikovnu celinu na gra|evinskoj
parceli, sa jednom ili vi{e stambenih jedinica;
dvojni stambeni objekat podrazumeva dva identi~na (simetri~na)
objekta koji su po vertikali spojeni ili nasloweni jedan na dugi
(imaju zajedni~ki zid ili dva zida jedan uz drugi); mo`e da sadr`i 2
do 4 stambene jedinice; izuzetno, polovine dvojnog objekta ne moraju
biti identi~ne ili potpuno simetri~ne;
izuzetno, dvojni stambeni objekat se mo`e graditi na osnovu dva
sli~na projekta, s tim da smicawe po horizontali mo`e biti do 1,20
m, a po vertikali za najvi{e 1/2 eta`e {to zavisi od re{ewa
podzemne eta`e : podrum ili suteren i prizemqa, kote poda
prizemqa treba da budu na pribli`no istoj visini,
objekti savremenog neprekinutog niza - podrazumeva se uli~ni potez
sa nizom me|usobno ugra|enih stambenih objekata, na sopstvenim
parcelama, po pravilu projektovanom i izvedenom kao jedna
gra|evinska celina, sa podeonim zidom na osovini me|usobne
granice parcela, izuzetno kao zbir pojedina~nih objekata, kada se
dilatacija naslawaju}ih zidova postavqaju na tu granicu;
optimalno je da se niz prekida, nakon 5-7 jedinica, uspostavqawem
prolaza minimalne {irine 4,0m s tim da objekti na krajevima niza
mogu imati ne{to druga~iji funkcionalni sklop i oblikovawe ali
svakako u duhu oblikovawa niza;
objekat u nizu po pravilu sadr`i jedan stan za jedno doma}instvo, a
ako je parcela {ira a objekt ve}i, mo`e i dve stambene jedinice;
dvojni stambeni objekti kao i objekti u nizu po pravilu se izvode na
osnovu jedinstvenog projekta za niz, ili razli~itih projekata za
objekte u jednom nizu, izra|enih na osnovu urbanisti~kih uslova,
obavezno me|usobno kompatibilna (uklopqiva), pri ~emu krovne
ravni moraju imati identi~ne padove i identi~an krovni pokriva~,
fasade moraju biti ujedna~ene koncepcije i od istog materijala;
objekti u prekinutom nizu - projektuju se i grade na osnovu
kombinovanih uslova za slobodnostoje}e i objekte savremenog niza,
zavisno da li se grade organizovano ili pojedina~no, a primewuju se
u zonama nove gradwe,
na objektima tradicionalnog niza u izgra|enim zonama, mogu}i su
radovi na rekonstrukciji i drugi srodni radovi, prema ovim
pravilima i uslovima, uslovima iz planova razrade i prema
urbanisti~kim i konzervatorskim uslovima za{tite za objekte
graditeqskog nasle|a;
poluatrijumski i atrijumski tip objekata prvenstveno }e se
projektovati i graditi kao jedinica sklopa objekata u nizu na novim
lokacijama, izuzetno u izgra|enim zonama u pojedina~nim
slu~ajevima u izgra|enim zonama, na malim parcelama u ciqu
racionalnog iskori{}ewa prostora;
prate}i (pomo}ni), poslovni (radni) objekti odnosno prostori se
projektuju i izvode prema funkcionalnim sanitarnim, tehni~kotehnolo{kim i drugim uslovima zavisno od delatnosti koja je na
parceli dozvoqena, svetla visina prostorija treba da je min. 3,00 m,
odnosno prema propisima za odgovaraju}u namenu odnosno delatnost;
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svi objekti (stambeni i nestambeni) treba da budu izvedeni od
savremenih, kvalitetnih, trajnih materijala, da budu funkcionalni,
stati~ki stabilni, hidro i termo propisno izolovani, oblikovno
skladni i opremqeni svim savremenim instalacijama,
krovne ravni stambenih objekata po pravilu treba da su kose (u
izuzetnim slu~ajevima i ravni krovovi ili krovne terase), s padom
krovnih ravni (gledaju}i u odnosu na ulicu) poput prete`nog broja
objekata u uli~nom frontu, nestambenih objekata tako|e kose, a kod
svih sa svo|ewem vode u sopstveno dvori{te, odnosno uli~nu
kanalizaciju,
krovni pokriva~ mo`e biti crep, tegole, eternit plo~e, ili neki
drugi adekvatan materijal;
mogu}e je izvo|ewe le`e}ih ili stoje}ih krovnih prozora,
zidovi treba da su po pravilu od opeke ili kombinovani, fasada
malterisana i bojena odgovaraju}om bojom (bojama), ili od fasadne
opeke ili kombinovane obrade, ravna ili sa upustima odnosno
dozvoqenim ispustima (lo|e, balkoni, erkeri i sl.),
kod objekata u kojima su dozvoqeni ili obavezni pokriveni kolski
prolazi - "ajnforti", isti treba da su {irine 2,50-3,00 m, visine
3,00-4,00 m, sa kapijom ~ija se krila otvaraju na unutra i nadsvetlom,
izvo|ewe spoqnog otvorenog stepeni{ta za sprat ili potkrovqe se
ne preporu~uje; spoqno otvoreno stepeni{te koje savla|uje visinu
preko 0,90 m ulazi u gabarit objekta,
glavne otvore stambenih i drugih prostorija na stambenom objektu po
pravilu predvideti na uli~noj i fasadi objekta orjentisanoj prema
sopstvenom dvori{tu (bo~nom ili zadwem),
otvori stambenih i drugih prostorija na stambenom i drugim
objektima na parceli, prema bo~nim susedima na odstojawu od
granice susedne parcele koje je mawe 2,5m, na~elno se ne predvi|aju;
izuzetno, prema susedu, na mawoj udaqenosti od 2,5m, se mogu
predvideti ve}i otvori samo sa fiksnim mat staklom. "luksfer"
prizmama i sli~nim neprovidnim elementima (stepeni{ni prostor,
radionice i magacini) i mawi otvori i prozori za ventilaciju i
nu`no osvetlewe sopstvenih prostorija ~iji je parapet minimalne
visine 1,80 m od poda prostorije, pri ~emu takvi otvori odnosno
prozori na podrumskim (suterenskim) prostorijama moraju biti
maskirani ili neprovidni (fiksne `aluzine, perforirane plo~e,
mat staklo i sl.),
objekti za koje je dozvoqeno da se postave na granicu susedne
(susednih) parcela (uz saglasnost suseda), na fasadama koje su na
pomenutoj granici nije dozvoqeno otvarawe nikakvih otvora;
ugra|eni objekti (u nizu) na delu prema susedima ne mogu imati
nikakve otvore, ali mogu imati svetlarnik za osvetlewe i
ventilaciju sporednih stambenih odnosno poslovnih prostorija, na
ra~un sopstvenog gabarita.
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kod objekata koji su postavqeni na uli~nu regulaciju ili
regulacionu liniju prema drugom javnom prostoru, u javni prostor
smeju pre}i :
u prizemqu : izlozi do 0,20 m i to samo ako je uli~ni trotoar {iri
od 1,5m;
ukoliko je u objektu predvi|ena gara`a, krila vrata se otvaraju u
sopatvenu parcelu, a isto se odnosi i na krila vrata i prozora,
na visini iznad 3,00 m odnosno na spratnim eta`ama : strehe do 0,50
m, balkoni, erkeri i sl. do 0,50 m, (ra~unaju}i od osnovnog gabarita
objekta do horizontalne projekcije ispada);
kod objekata koji sadr`e poslovawe u prizemqu iznad visine od 2,5m
ispusti u javni prostor mogu biti:
konzolne reklame ispu{tene do 1,20 m,
platnene ili plasti~ne nadstre{nice na lakoj konzolnoj (sklopivoj)
metalnoj konstrukciji ispu{tene do 2,00 m, platnene ili plasti~ne
nadstre{nice na monta`no-demonta`noj metalnoj konstrukciji iznad
trotoara a na min 1,0 m od ivice kolovoza;
na zidovima objekata koji su prema susedima postavqeni na najmawa
dozvoqena rastojawa nisu dozvoqeni nikakvi ispusti u prizemqu, a
na spratu ili potkrovqu mogi imati pojedina~ne ispuste ali ne
preko 0,5m
sem ispod osnovnog gabarita, objekat mo`e da sadr`i podzemne
delove i van wega i to za : pomo}ne, eventualno radne prostorije,
skloni{te i sl., po pravilu u ravni terena, pri ~emu se ne smeju
pre}i granice parcele;
regulacionu liniju, ispod kote trotoara, mogu pre}i eventualno
stope temeqa ili temeqni zid i to najvi{e do 0,50 m, a granica
susedne parcele se ne mo`e pre}i ni ispod kote terena osim
izuzetno temeqne stope ali uz obaveznu saglasnost vlasnika
odnosno korisnika susedne parcele, (u slu~ajevima kada se objekat
gradi na granici sa susedom);

Uslovi za obnovu i rekonstrukciju
rekonstrukcija, sanacija i adaptacija)

objekata

(dogradwa,

obnova i rekonstrukcija postoje}ih izgra|enih objekata, stambenih i
stambeno poslovnih i drugih objekata na parcelama namewenim
porodi~nom stanovawu, vr{i}e se kroz dogradwu, rekonstrukciju,
sanaciju i adaptaciju objekata, ukoliko nisu u suprotnosti sa
uslovima va`e}ih planova razrade za konkretnu zonu (blok) odnosno
lokaciju i uslovima Generalnog plana;
dogradwa objekata vr{i se uz postoje}i objekat, nad ili ispod
postoje}eg objekta
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dogradwa uz objekte, stambene i nestambene, vr{i se po pravilu do
polovine povr{ine gabarita postoje}eg objekta; dogradwa preko te
veli~ine smatra se izgradwom;
dogradwa uz objekat orijentisan prema ulici se po pravilu vr{i sa
zadwe, dvori{ne strane, mo`e i sa bo~ne strane ako ima prostora za
ostavqawe propisanih razmaka prema bo~nim granicama parcele,
izuzetno i sa predwe strane ukoliko je objekat odmaknut od
regulacione linije i da nije u suprotnosti sa utvr|enim uslovima
horizontalne regulacije za konkretan uli~ni niz;
uz stambeni objekat se mo`e dograditi prostor namewen stanovawu u
sklopu postoje}eg stana (stanova) ili kao zasebna stambena jedinica,
a mo`e se dograditi i pomo}ni odnosno poslovni (radni) prostor;
dogra|eni deo uz postoje}i stambeni objekat mo`e biti iste ili ni`e
spratnosti stambenog objekta uz koji se vr{i dogradwa, izuzetno i
ve}e spratnosti do dozvoqene maksimalne spratnosti;
dogradwa objekta izme|u postoje}ih stambenih i nestambenih
objekata dozvoli}e se uz po{tovawe svih ostalih uslova izgradwe
na toj parceli;
dogradwa objekata mo`e se odobriti u jednom ili vi{e navrata do
popune maksimalno dozvoqenih gabarita ( u skladu sa najve}im
dozvoqenim stepenom zauzetosti i stepenom izgra|enosti);
dogradwa ispod objekta podrazumeva dogradwu ispod postoje}eg
prizemqa objekta (tamo gde je to planom dozvoqeno) uz neophodno
preduzete sve propisane radove, odnosno mere za{tite i obezbe|ewe
sopstvenih i susednih objekata;
dogradwa nad postoje}im objektom (nadgradwa) mo`e biti potpuna
ili delimi~na, a dozvoli}e se najvi{e do dozvoqene spratnosti;
rekonstrukcija objekata odnosno instalacija odobrava}e se u svrhu
poboq{awa stabilnosti i sigurnosti objekta, poboq{awa
funkcionalno-tehni~kih
karakteristika
objekta,
mewawe
konstruktivnih elemenata; mewawe spoqnog izgleda objekta,
pove}awa broja funkcionalnih jedinica; uti~e na bezbednost
susednih objekata, saobra}aja i `ivotne sredine…
rekonstrukcija objekta mo`e se po zahtevima odobriti u vi{e
navrata;
pri rekonstrukciji objekata mogu se vr{iti mawe promene gabarita
objekta i to ± 1,00 m, podizawe kote poda prizemqa do 1,20 m, kao i
pove}awe spratne, odnosno svetle visine prostorija do predvi|ene
normativima,
adaptacija objekata }e se odobravati u svrhu izvo|ewa gra|evinskih
i drugih radova na postoje}em objektu kojima se vr{i promena
organizacije prostora u objektu, zamena ure|aja, postrojewa i oprema,
i instalacija istog kapaciteta, kojima se ne uti~e na stabilnost i
sigurnost objekta, ne mewaju konstruktivni elementi, ne mewa
spoqni izgled i ne uti~e na bezbednost susednih objekata,
saobra}aja i `ivotne sredine;
u okviru adaptacije dozvoqeno je pretvarawe stambenog u poslovni
prostor, veli~ine, sadr`aja i opreme za delatnost koja je
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dozvoqena, odnosno nije zabrawena u okviru porodi~ne stambene
gradwe;
adaptacija tavana u potkrovqe mo`e da se vr{i na slede}i na~in :
ako je osnova objekta ve}a, odnosno sam tavan prostraniji, min.
nazidak od 1,20 odnosno maks. od 1,80 m mo`e biti povu~en od
obodnog zida pri ~emu se ne mewa konstrukcija krova,
ako u okviru tavana ne mogu da se re{e potrebe investitora, vr{i se
delimi~na rekonstrukcija objekta u smislu propisanih nadzi|ivawa
(dela) obodnih zidova uz rekonstrukciju krova,
ako su nazici ve} izvedeni a prostor se tretirao kao tavan, isti se
pretvara u potkrovqe na osnovu projekta adaptacije: prostorije,
otvori i instalacije;
nije dozvoqeno adaptirawe postoje}ih objekata u prostore za
dr`awe doma}ih `ivotiwa, u zonama gde je to zabraweno GP-om,
op{tinskim ili drugim propisima;
pretvarawe poslovnog prostora u stambeni u stambenom odnosno
stambeno-poslovnom objektu, dozvoli}e se ukoliko poslovni prostor
u tom objektu nije izri~ito uslovqen;
adaptacija pomo}nih objekata u stambeni prostor nije preporu~qiva
ali je mogu}a ukoliko se adaptacijom mo`e dobiti kvalitetan
stambeni (poslovni) prostor;
rekonstrukcija i adaptacija stambenih objekata u savremenom nizu
mo`e da se vr{i samo u svrhu poboq{awa kvaliteta stanovawa
odnosno objekta, sanacije ili prilago|avawa dela objekta
dozvoqenoj poslovnoj delatnosti;
za objekte tradicionalnog niza u zonama odnosno potezima pod
urbanisti~kom za{titom, primewuju se posebni uslovi;
dogradwa, rekonstrukcija, sanacija i adaptacija u okviru radova na
jednom objektu i u okviru predhodno datih uslova, mogu se
kombinovati, a mogu se odobriti i u vi{e navrata sve dok su
ispo{tovani parametri ( najve}a dozvoqena spratnost, dozvoqeni
stepen zauzetosti i izgra|enosti i sl.);
dogradwa, rekonstrukcija, sanacija i adaptacija ne mogu se odobriti
na objektima koji su bespravno sagra|eni ili na objektima koji su po
bilo kom osnovu predmet spora sa vlasnicima odnosno korisnicima
objekata i prostora na sopstvenoj i susednim parcelama;
ru{ewe postoje}ih objekata odobri}e se u svrhu izgradwe novih
objekata odnosno ure|ewa prostora kako je predvi|eno planom
razrade ili uslovima iz GP, a nalo`i}e se ako je objekt sklon padu
ili je bespravno izgra|en;
ru{ewe objekta koji pripada graditeqskom nasle|u ne mo`e da se
odobri bez saglasnosti i mi{qewa ustanove nadle`ne za za{titu
takvih objekata i na osnovu wene saglasnosti odnosno uslova;
kod dogradwe, rekonstrukcije, sanacija i adaptacije, kao i ru{ewa
stambenih i nestambenih objekata, moraju se po{tovati i svi ostali
uslovi za izgradwu na toj lokaciji odnosno u toj zoni.
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Uslovi za{tite `ivotne sredine, tehni~ke, higijenske, za{tita od
po`ara, bezbedonosni i drugi uslovi
izgradwa objekata u zoni namewenoj porodi~nom stanovawu i
izvo|ewe svih vrsta radova mora se vr{iti tako da se ne izazovu
bilo kakva o{te}ewa i zaga|ewe `ivotne sredine;
svi objekti moraju biti izgra|eni ili rekonstruisani u skladu sa
svim va`e}im zakonima, propisima i pravilima koji se u bilo kom
delu odnose na konkretnu oblast;
izborom materijala voditi ra~una o wihovoj otpornosti na bazi
tehni~ke i protivpo`arne za{tite;
odvo|ewe fekalnih voda re{iti zatvorenim kanalizacionim
sistemom koji }e se prikqu~iti na gradsku kanalizacionu mre`u. Kao
prelazno re{ewe, do izgradwe javne mre`e, mogu}e je izgraditi
vodonepropusnu septi~ku jamu, i to min 3,0m od objekta i od granice
sa susedom
na svakoj parceli obezbediti zelene povr{ine
Uslovi za ograde, zelenilo i slobodne povr{ine
slobodne, neanga`ovane povr{ine parcele po pravilu se koriste za
ozelewavawe i ure|ewe vrta, a zavisno od zone u kojoj se parcela
nalazi i wene veli~ine, u dnu mo`e da sadr`i ve}u ili mawu ba{tu,
vo}wak i sl.,
za ogra|ivawe parcela primewuju se slede}i uslovi :
ograda prema ulici ili drugom javnom prostoru se postavqa na
sopstvenoj parceli, uz regulacionu liniju, ograda izme|u susednih
parcela postavqa se osovinski na me|usobnoj granici po dogovoru
suseda, ili do granice, pri ~emu su svi elementi ograde na parceli
vlasnika ograde;
prostor na parceli, posebno onoj gde je dozvoqena poqoprivredna
ili neka druga delatnost, mo`e se pregra|ivati na odgovaraju}e
funkcionalne celine, s tim da te ograde ne mogu biti vi{e od
spoqnih ograda,
ograde mogu biti pune, providne ili delimi~no providne i to od
opeke, drveta, metala, tipskih elemenata, `i~ane i dr., bez podzida
ili sa podzidom visine do 1,00 m, kao i `iva ograda,
visina ograde izme|u susednih parcela mo`e biti do 2,00 m, prema
ulici na~elno ujedna~ena s okolnim ogradama ale ne vi{a od 2,0m
(optimalna visina do 1,6m);
predprostor objekata u savremenom nizu (ukoliko je predwa
gra|evinska linija odmaknuta od regulacione), ne mora biti ogra|en,
a ako se ogra|uje, ograde po pravilu treba da su ujedna~ene za ceo
niz, dok se dvori{ta po pravilu ogra|uju;
u sklopu ograda podrazumevaju se kolske i pe{a~ke kapije, koje su u
uli~nim ogradama po pravilu iste visine kao ograda, a mogu biti i
posebno nagla{ene i obra|ene, krila kapija pe{a~kih i kolskih
ulaza moraju se otvarati ka unutra{wosti sopstvene parcele, a isto
se odnosi na samostalne gara`e izgra|ene na regulacionoj liniji ili
ako su u objektu postavqenom na tu regulaciju;
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deponovawe ku}nog sme}a vr{i se u odgovaraju}e posude u sopstvenom
dvori{tu ili u za to izgra|enom pomo}nom objektu, evakuacija se
vr{i na gradsku deponiju, organizovano, preko za to nadle`nog
preduze}a,
ukoliko se radi o parcelama gde je dozvoqena poqoprivredna
proizvodwa, otpadni produkti te proizvodwe izvoze se na wive u
ataru ili uklawaju odnosno deponuju na propisnu lokaciju na
propisani na~in, a otpadni produkti sa parcela na kojima je
dozvoqena odgovaraju}a druga delatnost, tako|e se evakui{u sa
parcele na gradsku deponiju ili drugu propisnu lokaciju, zavisno od
vrste i karaktera otpada,

8.1.2. Zona vi{eporodi~ne stambene izgradwe
a) Vrsta i namena objekata na parceli
• vi{eporodi~no stanovawe u Rumi, u odnosu na postavqawe stambenog
objekta na gra|evinskoj parceli zastupqeno je i planirano u dva
osnovna vida :
- slobodnostoje}i objekti - ne dodiruju ni jednu granicu parcele prema
susedima (kule, lamele, traktovi),
- objekti u nizu - dodiruju obe bo~ne granice susednih parcela,
• posebni vidovi su poluatrijumski i atrijumski objekti, koji mogu biti
ugra|eni izme|u granica parcele sa spoqnim odnosno unutra{wim
dvori{tem ; specifi~ni vidovi su kombinacija pomenutih vidova i
organizacije na parceli,
• osnovna
jedinica
na
gra|evinskoj
parceli
namewenoj
vi{eporodi~nom stanovawu je vi{eporodi~ni stambeni objekat sa
najmawe 4 stana, po pravilu za razli~ita porodi~na doma}instva;
• vi{eporodi~ni stambeni objekat mo`e da sadr`i i poslovne odnosno
radne prostorije internog karaktera, ili javnog karaktera (kontakt s
spoqnim korisnicima), kada taj prostor treba da bude funkcionalno
i tehni~ki odvojen od stambenog,
• prema anga`ovawu bruto povr{ine objekta za poslovawe, objekti
mogu biti: stambeno-poslovni kada poslovawe zauzima do 50%
povr{ine, a poslovno-stambeni objekat kada poslovawe u okviru
objekta zauzima preko 50 % bruto povr{ine objekta;
• na gra|evinskoj parceli namewenoj vi{eporodi~nom stanovawu mogu
da se grade slede}i objekti:
- stambeni objekti
- stambeno-poslovni objekti,
- poslovno-stambeni objekti,
- prate}i objekti (pomo}ni) uz stanovawe ili poslovawe;
• prate}i objekti na samostalnoj parceli van stambenog objekta mogu
biti gara`e, ostave i sli~ni objekti za zajedni~ke potrebe stanara ;
na zajedni~koj parceli (kompleksu) mogu biti samo gara`e u nizu grupaciji i po potrebi zajedni~ki infrastrukturni objekti
(kotlarnice, trafostanice i sl.),
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poslovni objekti na samostalnoj parceli odnosno zajedni~koj
parceli (kompleksu) van stambenog objekta mogu biti zastupqeni i to
odre|enog karaktera i veli~ine - prema posebnim uslovima,
u zonama, potezima i na parcelama vi{eporodi~nog stanovawa
nastavi}e se odnosno odobriti uvo|ewem razli~itih radnih odnosno
poslovnih delatnosti, prvenstveno za opslu`ivawe stanovnika i
primerenih stanovawu, prema planovima razrade odnosno uslovima
iz GP;
nisu dozvoqene delatnosti koje mogu da ugroze funkciju stanovawa i
okolinu bukom, vibracijama, emanacijama i dr., odnosno gde
tehni~kim ili drugim merama ne mogu da se preduprede ili
elimini{u, kao i one koje obimom i karakterom delatnosti i
nesrazmernim prostornim potrebama prevazilaze kapacitete
parcele, odnosno objekta ili remete uspostavqeni prostorni re`im
bli`e okoline, ukqu~uju}i saobra}aj i infrastrukturu;
osnovni uslov je da za planiranu delatnost moraju da postoje
prostorni uslovi u objektu (novom, rekonstruisanom, adaptiranom)
odnosno na parceli, mogu}nost prikqu~ewa odnosno obezbe|ewa
infrastrukture i da se ne ugro`ava sopstveni i susedni prostor i
objekti odnosno okolina,
poslovni prostor treba da bude izvojen od stambenog u
funkcionalnom, tehni~kom i u pogledu komunikacija ; poslovawe u
okviru stanova odobrava}e se izuzetno i prema posebnim uslovima;
pri projektovawu i izgradwi poslovnih objekata podrazumeva se
primena propisa, normativa i standarda za odgovaraju}e vrste
delatnosti.
na parcelama (kompleksima) jo{ se obezbe|uju objekti odnosno
prostori ze sme{taj vozila, objekti i povr{ine za odmor i
rekreaciju, parterne povr{ine i zelenilo i infrastruktura,
Uslovi za obrazovawe gra|evinske parcele
pod gra|evinskom parcelom za vi{eporodi~no stanovawe,
podrazumeva se katastarska parcela koja se obavezno naslawa na
javni put, ima pribli`no ~etvorougaoni oblik sa bo~nim granicama
upravnim na regulacionu liniju parcele i veli~inu koja omogu}ava
izgradwu objekta (objekata) i ure|ewe prostora parcele u skladu sa
uslovima za pomenutu namenu;
izuzetno, za gradwu se mogu koristiti i parcele koje nisu pravilnog
oblika i koje nemaju me|usobno upravne granice, s tim da se izgradwa
objekata prilago|ava obliku parcele, u skladu sa uslovima odre|ene
zone (bloka), uli~nog poteza ili lokacije;
u zavisnosti od na~ina postavqawa objekata na parceli, mogu biti
slede}i slu~ajevi parcela namewenih ovom vidu stanovawa :
samostalna parcela za jedan vi{eporodi~ni stambeni objekat
(slobodnostoje}i, u nizu, poluatrijumski) sa ili bez nestambenih
objekata;
samostalna parcela za vi{e vi{eporodi~nih stambenih objekata
(slobodnostoje}ih, u nizu, poluatrijumskih), sa ili bez nestambenih
objekata;
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parcele pod gabaritima stambenih i nestambenih objekata u okviru
zajedni~ke, interne javne povr{ine (parcele u bloku) - po pravilu
stambeni kompleks;
minimalna povr{ina elementarne, samostalne parcele za
vi{eporodi~ni stambeni objekat mo`e da iznosi 600 m2, a {irina
uli~nog fronta najmawe 20,00 m;
povr{ine i uli~ne {irine odnosno druge dimenzije parcele, kao i
primena urbanisti~kih pokazateqa, zavisi}e od uslova konkretnog
prostora, programa osnovnog objekta i prostornih potreba prate}ih
funkcija;
Parcelacija odnosno preparcelacija vr{i se prema pravilima
utvr|enim planovima razrade i tamo gde je to mogu}e na osnovu
Generalnog plana (samo za ostalo gra|evinsko zemqi{te) u delovima
koji nisu predvi|eni za daqu razradu i gde postoji mogu}nost
prikqu~ewa na javni put;

Polo`aj objekta na parceli
Postavqawe objekta u odnosu na uli~nu regulacionu liniju:
u odnosu na uli~nu regulacionu liniju, novi objekti na samostalnoj
parceli
postavqaju se predwom gra|evinskom linijom na
regulacionu liniju, ili najvi{e 6,0m od regulacione, ili na
me|uudaqenost na koju je postavqeno vi{e od 50 % objekata u frontu
gra|evinskog bloka, izuzetno i na neku drugu me|uudaqenost ukoliko,
specifi~ni uslovi objekta ili parcele to zahtevaju,
pod postavqawem objekta na predwu gra|evinsku liniju podrazumeva
se da se sa istom poklapa linija preovla|uju}eg dela uli~ne fasade,
ne ra~unaju}i pristupne otvorene stepenice prizemqu, upravne na
objekt du`ine do 2,00 m, pristupne otvorene stepenice naslowene na
objekt {irine do 1,20 m, balkone, terase, nadstre{nice, erkere i
verande {irine do 1,20 m i strehe ispu{tene do 1,00 m,
objekti koji u podzemnoj ili prizemnoj eta`i sadr`e gara`u ili
poslovni prostor prema ulici, po pravilu se postavqaju na 6,00 m od
regulacione linije,
izuzetno, mo`e se dozvoliti povla~ewe nove stambene zgrade i na
ve}u udaqenost od 6,0 m od regulacije, uz upozorewe investitoru da
stambeni objekt zalazi u zonu pomo}nih objekata koji imaju prvenstvo
izgradwe na sopstvenoj i susednim parcelama,
objekti u okviru i u duhu tradicionalnog niza se po pravilu uli~nom
fasadom u punoj du`ini postavqaju na regulacionu liniju, s mogu}im
mawim odstupawima,
osnovni gabarit objekta u okviru i u duhu tradicionalnog niza mo`e
da ima produ`etak (dvori{no krilo) du` bo~ne granice sa jednim
susedom, u poretku kakav je zastupqen u tom uli~nom potezu, du`ine
optimalno do 1/2 du`ine (dubine) osnovnog objekta, najvi{e u punoj
du`ini parcele, {irine do 1/2 osnovnog objekta, ni`e, iste ili vi{e
spratnosti (do najvi{e dozvoqene) osnovnog objekta,
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parcele s objektima poluatrijumskog tipa u delu prema ulici sadr`e
vrt odnosno drugi neizgra|en prostor, a atrijumski, vrt odnosno
drugi neizgra|eni prostor u sredini objekta,
Postavqawe objekta u odnosu na ostale granice parcele:
u odnosu na granice prema susednim parcelama, slobodnostoje}i
objekti se postavqaju na min. 4,00 m od istih;
za objekte u nizu podrazumeva se da su ugra|eni izme|u bo~nih
granica susednih parcela, dok zavr{ni objekti u nizu, prema
susednim parcelama na kojima se nalaze objekti koji se zadr`avaju,
moraju biti udaqeni min. 4,00 m od granice parcele;
na samostalnim parcelama ~ije unutra{we, podu`ne granice nisu
upravne na regulacionu liniju, uli~ni objekti postavqaju se zavisno
od na~ina postavqawa preovla|uju}eg broja postoje}ih objekata i
veli~ine parcele u uli~nom nizu :
slobodnostoje}i - paralelno sa regulacionom linijom i pod uglom u
odnosu na podu`nu granicu parcele, s eventualnim smicawem
gabarita objekta, ili paralelno s podu`nom granicom parcele, pod
uglom i s odmicawem u odnosu na regulacionu liniju, ili paralelno s
obe granice, pri ~emu zidovi objekta nisu pod pravim uglom,
kod vi{eporodi~nih stambenih objekata koji se interpoluju u
porodi~no stanovawe - primewuje se jedan od gorwih na~ina s tim da
se postigne funkcionalna i oblikovna celina s okru`ewem,
kod objekata u okviru i u duhu tradicionalnog niza po pravilu
predwa fasada se poklapa sa regulacionom linijom, zabati sa
bo~nim granicama parcele, pri ~emu zidovi objekta nisu pod pravim
uglom,
kod odmicawa objekata od regulacije i bo~nih granica ra~una se
najbli`a ta~ka objekta,
pomo}ni odnosno poslovni objekti koji su dozvoqeni na samostalnim
parcelama, postavqaju se iza stambenog objekta, mogu biti dogra|eni
uz osnovni objekt ili samostalni u dubini parcele i to na odstojawu
od najmawe 0,50 m od granica bilo koje susedne parcele, odnosno na
mawem rastojawu ili na granici uz overenu pismenu saglasnost
suseda (izuzev kod tradicionalnih nizova) i uz uslov da se voda s
krova mora svoditi u sopstveno dvori{te,

Dozvoqeni stepen
izgra|enosti

(indeks)

zauzetosti

i

stepen

(indeks)

na pojedinom kompleksu odnosno pojedina~noj parceli namewenoj
vi{eporodi~nom stanovawu, stepen (indeks) izgra|enosti mo`e da
iznosi do 3,0, a stepen (indeks) zauzetosti mo`e da iznosi najvi{e
70 %;
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Dozvoqena spratnost i visina objekta ( vertikalna regulacija )
standardna spratnost vi{eporodi~nog stambenog (stambenoposlovnog, poslovno-stambenog) objekta mo`e da bude od
jednospratnog (P+1), do najvi{e P+6+pk(man), sa ili bez podruma i
suterena (ako ne postoje smetwe geotehni~ke ili hidrotehni~ke
prirode).
pomo}ni objekti mogu biti samo prizemni, sa ili bez podruma;
zasebni poslovni objekti mogu imati i vi{e eta`a, zavisno od
karaktera i potreba dozvoqene radne delatnosti i uslova lokacije,
sa ili bez podruma ili suterena;
pri kombinovawu eta`a, maksimalno dozvoqena spratnost mo`e se
pre}i za 1/2 dozvoqene stambene eta`e, ukoliko planom razrade ili
drugim uslovima nije druga~ije utvr|eno;
kod objekata izgra|enih na terenu u padu, maksimalna spratnost se
ra~una posmatrano sa uli~ne strane, ~emu se prilago|ava sistem
eta`a;
eta`e i namena eta`a vi{eporodi~nog stambenog (stambenoposlovnog, poslovno-stambenog) objekta :
podrum - za pomo}ne, eventualno poslovne prostorije (kotlarnica,
sme{taj goriva, ostava, skloni{te, razni poslovni prostori,
podzemna gara`a i sl.),
suteren - za pomo}ne i eventualno poslovne prostorije (kotlarnica,
sme{taj goriva, ostava, razni poslovni prostori, gara`a i sl.),
prizemqe - za stambene i interne ili javne poslovne prostorije s
~istom delatno{}u, eventualno za pomo}ne prostorije i gara`e ;
tamo gde je dozvoqeno planom razrade, prizemqe nameweno
poslovawu mo`e sadr`ati galeriju,
visoko prizemqe - za stambene i interne ili javne poslovne
prostorije s ~istom delatno{}u,
sprat - za stambene i zasebno poslovne prostorije sa ~istom
delatno{}u,
potkrovqe i mansarda - za stambene, pomo}ne i eventualno interne
radne prostorije s ~istom delatno{}u,
tavan - mo`e da se koristi kao ostava ili da se adaptira u
potkrovqe, ako postoje prostorni i drugi uslovi,
galerija - za stambene odnosno radne svrhe ; po pravilu se predvi|a
u poslovnim prizemqima objekata, tamo gde je to dozvoqeno ; u
potkrovqu odnosno mansardnoj eta`i prilago|ava se volumenu i
drugim osobinama te eta`e, u ciqu racionalnog iskori{}ewa
prostora ; galerija se ne mo`e smatrati ili pretvoriti u spratnu
eta`u ;
nestandardna visina objekta je u slu~aju primene nestandardnih
svetlnih visina eta`a i kombinacije eta`a : visoko prizemqe,
me|usprat, galerija, potkrovqe, mansarda ...,
ograni~ewa i drugi uslovi visine ili drugih elemenata objekta
utvr|uju se planom razrade, a u pojedinim slu~ajevima iz tehni~kih
ili drugih razloga, posebno ako se radi o uli~nim potezima s
objektima tradicionalne gradwe u nizu - prema posebnim uslovima;
kota poda prizemqa stambenih prostorija mo`e da bude 0,9-1,2 m od
kote izvedenog ili projektovanog naslawaju}eg trotoara;
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kota
poda
prizemqa
poslovnih
prostorija
u
prizemqu
vi{eporodi~nog stambenog (stamb. - poslovnog ; poslov. - stamb.)
objekta mo`e da bude 0,20-0,50m (denivelacija do 1,2m savladava se
unutar objekta)
Ostali uslovi - analogno sa odredbama za porodi~no stanovawe.
Me|usobna udaqenost objekata
me|usobno rastojawe slobodnostoje}ih vi{eporodi~nih stambenih
(stambeno-poslovnih; poslovno-stambenih) objekata, na zajedni~koj
parceli ili na susednim parcelama ne mo`e biti mawa od 5,0m,
odnosno me|usobno rastojawe ne bi trebalo da bude mawe od 1/2
visine vi{eg objekta;
me|usobno rastojawe, slobodnostoje}ih vi{eporodi~nih objekata
(stambenih, stamb.-poslovnih ili posl.-stambenih), mo`e biti i 1/4
visine vi{eg objekta samo ako na naspramnim bo~nim fasadama nema
otvora na prostorijama za stanovawe kao i poslovnim prostorijama,
ali ne ispod 4,0m
na samostalnoj parceli va`e isti uslovi za rastojawa
slobodnostoje}ih objekata, dok se za objekte u nizu podrazumeva da su
ugra|eni izme|u susednih objekata u uli~nom potezu, odnosno
postavqeni na me|usobnu granicu parcela,
u slu~aju da se vi{eporodi~ni stambeni (stambeno-poslovni) objekat
ugra|uje (interpoluje) u uli~nom potezu individualnog stanovawa,
rastojawe od obe bo~ne granice sa susedima ne mo`e biti mawe od po
4,0 m,
Uslovi za izgradwu drugih objekata na gra|evinskoj parceli
pomo}ni odnosno poslovni objekti koji su dozvoqeni na zajedni~kim
parcelama (kompleksima), postavqaju se kako je odre|eno planom
razrade,
pomo}ni odnosno poslovni objekti koji su dozvoqeni na samostalnim
parcelama, postavqaju se iza stambenog objekta, mogu biti dogra|eni
uz osnovni objekt ili samostalni u dubini parcele i to na odstojawu
od najmawe 0,50 m od granica bilo koje susedne parcele, odnosno na
mawem rastojawu ili na granici uz overenu pismenu saglasnost
suseda (izuzev kod tradicionalnih nizova) i uz uslov da se voda s
krova mora svoditi u sopstveno dvori{te,
primewiva}e se i ostali uslovi utvr|eni za porodi~no stanovawe;
Obezbe|ewe pristupa na parceli i prostora za parkirawe vozila
kolski pristup samostalnoj parceli (kompleksu) od uli~nog
kolovoza, obezbe|uje se pristupnim putem (ulicom) odnosno mosti}em
preko uli~nog kanala, {irine min. 3,00 m,
kolski prolaz u dubinu parcele pored objekta je obavezan, {irine
min. 4,00 m,
kod objekata u neprekinutom nizu obavezan je ("ajnfort") - pokriveni
kolski prolaz u dubinu parcele (kompleksa, bloka) na~elno {irine
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najmawe 2,5m, najmawe visine 3,5m (ili ve}ih dimenzija iz
arhitektonskih ili funkcionalno-tehni~kih razloga),
sme{taj sopstvenih vozila obezbe|uje se u okviru parcele
(kompleksa), po principu 1 stan - 1 parking/gara`no mesto, s tim da se
najmawe za 1/2 vozila obezbedi parkirawe u gara`ama;
broj parking/gara`nih mesta za sopstvena poslovna vozila pridodaje
se predhodnom broju ;
sme{taj te{kih vozila i ma{ina se iskqu~uje,
ukoliko se u okviru stambenog objekta odnosno parcele nalazi
poslovni prostor u kome se obavqa delatnost sa stalnim kontaktom
sa korisnicima, mo`e se :
u uli~nom prostoru, u {irini parcele, odobriti izgradwa
manipulativnog ili parking prostora za putni~ka vozila posetilaca,
ukoliko taj prostor nije ure|en ili planiran za drugu namenu,
u predwem delu parcele, ispred povu~enog stambenog objekta,
odobriti parking prostor za putni~ka vozila posetilaca,
javni prostor se ne mo`e koristiti za obavqawe delatnosti,
skladi{tewe materijala, niti za parkirawe te{kih vozila i
ma{ina i sl.,
Za{tita susednih objekata
izgradwom novog objekta ne sme se na bilo koji na~in ugroziti
susedni objekti na susednim parcelama ( u stati~kom smislu i po
pitawu namena koje deluju ugro`avaju}e na postoje}e objekte).
stope temeqa, kao i drugi delovi objekta (podzemni ili nadzemni) ne
mogu prelaziti granicu parcele prema susedima, a prema javnom
prostoru, propisani su uslovi u narednom poglavqu, za najve}e
mogu}e ispuste na objektima
ukoliko se objekti naslawaju, investitor novog objekta je du`an da
preduzme sve gra|evinske mere i primeni propise za za{titu
postoje}ih temeqa i nose}e konstrukcije, odnosno za za{titu
celokupnog postoje}eg objekta;
moraju se primeniti sve tehni~ke mere za{tite susednog postoje}eg
objekta;
po`eqno je formirawe za{titnog zelenila prema susednom objektu;
otvori na fasadama novog objekta prema postoje}em sesednom objektu
mogu biti samo sa visokim parapetima (min 1,8m);
nije dozvoqeno, prema susedu, ispu{tawe nepriprijatnih mirisa i
zaga|enog vazduha, naro~ito izbacivawe putem tehni~kih sprava (
kaloriferima, ventilatorima i sl.) iz proizvodnih prostorija i
tehnolo{kih postupaka.
Arhitektonsko, odnosno estetsko oblikovawe pojedinih elemenata
objekta
podrazumeva se da se na jednoj samostalnoj ili zajedni~koj
gra|evinskoj parceli, projektuju i izvode objekti i ure|uje celokupna
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povr{ina parcele kao jedinstvena funkcionalna i oblikovna
celina, prema konceptu i uslovima ure|ewa odre|ene zone, bloka
ili uli~nog poteza;
stambeni i nestambeni objekti treba da budu projektovani i izvedeni
od savremenih, kvalitetnih, trajnih, na~elno autohtonih materijala,
funkcionalni, stati~ki stabilni, hidro i termo propisno
izolovani, oblikovno skladni i opremqeni svim savremenim
instalacijama;
mogu}e su razli~ite kombinacije stambenog i poslovnog prostora u
okviru jednog objekta, kako po vertikali, tako i po horizontali, uz
uslov da stambeni i poslovni sadr`aji nesmetano funkcioni{u, da
se funkcije uzajamno ne ugro`avaju, te da su im pristupi, vertikalne
komunikacije i odre|ene instalacije potpuno odvojene (nezavisne);
izuzetno, poslovni prostor na stambenim eta`ama novih objekata
mo`e se predvideti za delatnost ~ije funkcionisawe ne remeti
funkciju stanovawa a koji se projektuje i izvodi prema tehni~kim i
drugim uslovima za tu delatnost;
stepeni{ni prostor mora biti prirodno osvetqen i provetren putem
prozora, jedinstveno po vertikali ili po eta`ama ;
u objektima koji se grade s najve}om dozvoqenom spratno{}u (odnosno
u svim objektima preko spratnosti P+3), preporu~uje se ugradwa
lifta, odnosno, obavezno je obezbe|ewe prostora za mogu}nost
naknadne ugradwe lifta u stepeni{nom prostoru svih novih
vi{eporodi~nih stambenih (stambeno-poslovnih, posl.-stambenih)
objekata;
svetla visina standardnih stambenih prostorija mo`e da bude od
2,40 - 2,70 m, poslovnih prostorija treba da bude na~elno 3,00 m
odnosno zavisno od planirane delatnosti, pomo}nih prostorija
({upe u podrumu, gara`e i sl.) - min. 2,2m;
u potkrovqu nazidak od 1,2m do najvi{e1,8m; poslovnih prostorija
treba da bude na~elno 3,00 m odnosno zavisno od planirane
delatnosti, a u prizemqu 4-4,50 m ako je u toj eta`i dozvoqna
galerija ; pomo}nih prostorija ({upe u podrumu, gara`e i sl.) - min.
2,10 m (2,20),
krovne ravni stambenih objekata po pravilu treba da su kose,
optimalnog nagiba prema vrsti krovnog pokriva~a odnosno drugim
zadatim uslovom, s padom u odnosu na ulicu i okolni prostor poput
prete`nog broja objekata u uli~nom frontu ; nestambenih objekata
tako|e kose, kod svih sa svo|ewem vode u sopstveno dvori{te,
odnosno uli~nu kanalizaciju;
krovni pokriva~ mo`e biti od crepa, tegole, eternit plo~a i
izuzetno od lima, krovna ravan mora biti osigurana tako da se ne
ugro`avaju pe{aci (ki{a, sneg, led), a strehe op{ivene, na krovu se
mogu postaviti stoje}i ili le`e}i krovni prozori za osvetqavawe
potkrovqa odnosno mansarde, dimwaci treba da su obra|eni u duhu
fasade,
ravni krovovi se ne preporu~uju, ali se mogu primeniti iz
arhitektonskih razloga kod grupe ili pojedina~nih objekata u
blokovima odnosno uli~nim potezima gde ne remete oblikovawe
postoje}e i planirane fizi~ke strukture; i u tom slu~aju po`eqnije
je da se primeni nesagledqiv plitak limeni krov,
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zidovi treba da su po pravilu od opeke ili kombinovani, fasada
malterisana i bojena odgovaraju}om bojom (bojama), ili od fasadne
opeke ili kombinovane obrade ukqu~uju}i staklene povr{ine, ravna
ili sa upustima odnosno dozvoqenim ispustima (lo|e, balkoni,
erkeri, nadstre{nice i sl.),
ostave za potrebe stanara obavezno se predvi|aju u podrumu,
izuzetno u krovnoj eta`i u zgradama koje imaju centralno ili grejawe
na gas ; na samostalnim parcelama ostave se mogu grupisati i u
sopstvenom dvori{tu,
zajedni~ka ili pojedina~ne gara`e za potrebe stanara odnosno
poslovawa, mogu se predvideti u okviru suterena pa i prizemqa
objekta, s tim da u centru ne mogu biti s uli~ne strane,
kolski prolaz kroz prizemqe radi pristupa unutra{wosti bloka,
moraju imati objekti u neprekinutom nizu uz ulicu na zajedni~koj
parceli, koji se planom razrade ili na osnovu analize odrede, a na
samostalnim parcelama taj prolaz moraju imati obezbe|en svi
uli~ni objekti u nizu za pristup dubini parcele,
zajedni~ke prostorije kao {to su su{ionica i eventualno perionica
ve{a, prostorija za skup stanara i sl., treba po pravilu da sadr`i
svaki objekt, pogotovo onaj sa ve}im brojem stanova,
stambeni (stambeno-poslovni, poslovno-stambeni) objekat mora da
bude opremqen svim propisanim, savremenim instalacijama i
prikqu~en na mre`u gradske infrastrukture ; bez obzira na na~in
grejawa, svaki stan mora imati obezbe|enu jednu dimwa~ku
vertikalu;
spoqni otvori na stambenim (stambeno-poslovnim, poslovnostambenim) objektima projektuju se zavisno od funkcionalnog sklopa
i polo`aja objekta na parceli :
na samostalnoj odnosno zajedni~koj parceli (kompleksu) otvori na
fasadama se otvaraju bez ograni~ewa, ukoliko se objekat postavqa
na propisanim rastojawima od susednih postoje}ih ili planiranih
objekata odnosno granica susednih parcela (ne ispod 4,00 m),
na objektu u prekinutom nizu, na razmaku od granice susedne parcele
mawem od 4,00 m, dozvoqeni su prozori za ventilaciju i nu`no
osvetlewe s parapetom minimum 1,80 m od poda prostorije (i) ili
ve}i otvori s neprovidnim elementima,
objekti u nizu i oni za koje je dozvoqeno da se postave na granicu
susedne (susednih) parcela, na zabatnim zidovima ne smeju imati
nikakve otvore, ali mogu imati svetlarnik ;
Ispusti na objektima

•
-

kod objekata koji su postavqeni na uli~nu regulaciju ili
regulacionu liniju prema drugom javnom prostoru, u javni prostor
smeju pre}i :
u prizemqu : izlozi do 0,20 m i to samo ako je uli~ni trotoar {iri
od 1,5m;
ukoliko je u objektu predvi|ena gara`a, krila vrata se otvaraju u
sopatvenu parcelu, a isto se odnosi i na krila vrata i prozora,
na visini iznad 3,00 m odnosno na spratnim eta`ama : strehe do 0,80
m, balkoni, erkeri i sl. do 1,0 m, (ra~unaju}i od osnovnog gabarita
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objekta do horizontalne projekcije ispada);s tim da ispu{tena
povr{ina ne sme pre}i 50% povr{ine uli~ne fasade;
kod objekata koji sadr`e poslovawe u prizemqu iznad visine od 2,5m
ispusti u javni prostor mogu biti:
konzolne reklame ispu{tene do 1,20 m,
platnene ili plasti~ne nadstre{nice na lakoj konzolnoj (sklopivoj)
metalnoj konstrukciji ispu{tene do 2,00 m, platnene ili plasti~ne
nadstre{nice na monta`no-demonta`noj metalnoj konstrukciji,
ispu{tene do 2,0m iznad trotoara a na min 1,0 m od ivice kolovoza;
regulacionu liniju ispod kote trotoara mogu pre}i podrumski
{ahtovi do 1,00 m, podrumski zidovi do 0,15 m i stope temeqa do 0,50
m, a granicu susedne parcele samo temeqne stope uz saglasnost
vlasnika odnosno korisnika parcele, odnosno nadle`nog organa za
urbanizam,

j)

Uslovi za obnovu i rekonstrukciju objekata (dogradwa, nadgradwa,
rekonstrukcija i adaptacija)

•

ova pravila i uslovi }e se primewivati za radove kojima se vr{i
promena na postoje}im stambenim i nestambenim objektima, na
gra|evinskim parcelama i kompleksima vi{eporodi~nog stanovawa u
izgra|enim delovima grada, ukoliko nisu u suprotnosti sa uslovima
va`e}ih planova razrade za konkretnu zonu odnosno lokaciju;
mogu}nost, vrsta i nivo promena mo`e biti razli~it u odnosu na
vrstu, veli~inu i zna~aj objekta, wegov polo`aj u gradu, uli~nom
potezu, odnosno bloku i posebno wegov ukupan funkcionalni i
oblikovni sklop, {to }e se analizirati od slu~aja do slu~aja, pre
izdavawa uslova za radove na promenama

•

•

dogradwa objekata mo`e da se vr{i samo onda kada za to postoje
uslovi i to: tehni~ke mogu}nosti dogradwe objekta, prostorni,
normativni, tehni~ki i drugi uslovi lokacije (ulice, parcele,
kompleksa, infrastrukture),

•

dogradwa objekta mo`e da se vr{i u vi{e navrata sve do najve}eg
dozvoqenog stepena (indeksa) zauzetosti i izgra|enosti
dogra|eni deo na postoje}i stambeni (stambeno-poslovni) objekat
mo`e biti iste ili ni`e spratnosti objekta na koji se vr{i
dogradwa, izuzetno i ve}e spratnosti, a najvi{e do dozvoqene
spratnosti objekta;
uslovi za dogradwu va`e i za druge objekte na parceli odnosno
kompleksu (~ija izgradwa je dozvoqena);
dogradwa objekta iznad zavr{ne eta`e (nadgradwa), odnosno
izgradwa sprata ili potkrovqa ili mansarde nad spratnom eta`om
postoje}eg objekta, dozvoli}e se u ciqu sanacije ravnih krovova ili
krovnih terasa ili dobijawa korisnog prostora ili iz
arhitektonskih razloga;
nadgradwa jedne ili vi{e eta`a mo`e se odobriti nakon pozitivnih
rezultata analize stati~kih i drugih osobina objekta, nosivosti tla,
arhitektonsko-oblikovnih i drugih elemenata objekta i odnosa sa

•

•
•

•
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susednim objektima i okru`ewem, do maksimalno dozvoqene
spratnosti za objekat u uli~nom potezu, bloku odnosno zoni;
nadgradwa dozvoqenih nestambenih objekata na parceli odnosno
kompleksu mo`e se vr{iti do maksimalno dozvoqene spratnosti za
iste;
izuzetno naknadna izgradwa prostora ispod gabarita ili dela
gabarita postoje}eg objekta, dozvoqava}e se samo uz uslov da su
preduzete sve propisane mere za{tite i obezbe|ewa sopstvenog i
susednih objekata;
potpuna i delimi~na rekonstrukcija objekata odnosno instalacija
odobrava}e se u svrhu vra}awa objekta u prvobitno stawe ili
poboq{awa funkcionalno-tehni~kih karakteristika objekta;
delimi~na rekonstrukcija mo`e se po zahtevima odobriti u vi{e
navrata, s tim da se kod dostignutog obima predvi|enog za potpunu
rekonstrukciju, podrazumeva da se posledwi zahtev odnosi na
potpunu rekonstrukciju,
pri rekonstrukciji se mogu vr{iti mawe promene gabarita objekta i
to ± 1,00 m, podizawe kote poda prizemqa do 1,20 m, kao i pove}awe
spratne, odnosno svetle visine prostorija do predvi|ene
normativima;
adaptacija }e se odobravati u svrhu promene namene (dela) prostora
u objektu, ukqu~uju}i promene u oblikovnoj strukturi i ugradwu ili
rekonstrukciju instalacija;
u okviru adaptacije prizemqa dozvoqeno je pretvarawe stambenog u
poslovni prostor, veli~ine, sadr`aja i opreme za delatnost koja je
dozvoqena, odnosno nije zabrawena u okviru vi{eporodi~ne
stambene gradwe, s tim da se obezbedi neposredan i nezavisan
spoqni pristup poslovnom prostoru - lokalu,
izuzetno, na spratnim eta`ama, s kori{}ewem stambenog stepeni{ta,
stambeni prostor se mo`e adaptirati u odgovaraju}i poslovni
prostor za delatnost ~ije funkcionisawe ni~im ne remeti funkciju
stanovawa, gde za to postoje prostorni i tehni~ki uslovi, na osnovu
projekta zasnovanog
na tehni~kim uslovima, standardima i
normativima za konkretnu delatnost i uz obezbe|ewe propisane
saglasnosti vlasnika odnosno korisnika prostora u objektu;
dozvoqeno je pretvarawe poslovnog prostora, u vi{eporodi~nom
stambenom objektu (stambeno-poslovnom, poslovno-stambenom), u
stambeni prostor, ukoliko poslovni prostor u tom objektu nije
izri~ito uslovqen;
adaptacija zajedni~kih prostorija stanara u stambeni prostor se ne
preporu~uje jer se to kosi s funkcijom odnosno svrhom zbog koje su
planirane i izvedene;
adaptacija nestambenih objekata u stambeni prostor na parceli
odnosno kompleksu nije dozvoqena;
adaptacija tavana u potkrovqe mo`e da se vr{i do najve}e
dozvoqene spratnosti objekta i to na slede}i na~in :
ako je osnova objekta ve}a, odnosno sam tavan prostraniji, minimalni
nazidak od 1,20, i da svetla visina budu}ih prostorija bude
zadovoqena;
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ako je tavan povu~en od obodnog zida pri ~emu se ne mewa
konstrukcija krova;
ako u okviru tavana ne mogu da se re{e potrebe investitora, vr{i se
delimi~na rekonstrukcija objekta u smislu propisanih nadzi|ivawa
(dela) obodnih zidova uz rekonstrukciju krova;
ako su nazici ve} izvedeni a prostor se tretirao kao tavan, isti se
pretvara u potkrovqe na osnovu projekta adaptacije : prostorije,
otvori i instalacije,
nije dozvoqeno pojedina~no zatvarawe terasa, lo|a i balkona,
prezi|ivawe, dozi|ivawe, zamena postoje}ih elemenata otvora
elementima drugih dimenzija, oblika i materijala, razli~ito
bojewe, niti druge pojedina~ne intervencije na fasadama, posebno
uli~nim, izuzev jednoobrazno u sklopu renovirawa (rekonstrukcije)
fasada prema jedinstvenom odobrenom projektu i istovremenim
izvo|ewem od strane jednog izvo|a~a;
izuzetno, na dvori{nim fasadama dozvoli}e se iskqu~ivo
zastakqivawe terasa, lo|a i balkona, prema urbanisti~kim
uslovima i odobrenom projektu odnosno skici, a u ciqu za{tite od
nepovoqnih klimatskih uticaja;
dogradwa, nadgradwa, rekonstrukcija i adaptacija u okviru radova
na jednom objektu i u okviru predhodno datih uslova, mogu se
kombinovati, a mogu se odobriti u vi{e navrata do popune
maksimalno dozvoqenih gabarita, spratnosti odnosno radova;
dogradwa, nadgradwa, rekonstrukcija i adaptacija ne mogu se
odobriti na objektima koji su bespravno sagra|eni ili na objektima
koji su po bilo kom osnovu predmet spora sa vlasnicima odnosno
korisnicima objekata i prostora na sopstvenoj i susednim
parcelama;
kod dogradwe, nadgradwe, rekonstrukcije i adaptacije stambenih i
nestambenih objekata, moraju se po{tovati i svi ostali uslovi za
izgradwu na toj lokaciji odnosno u toj zoni,
pri promenama u sadr`aju objekata, podrazumeva se projektovawe i
izvo|ewe novih, odnosno dopuna i (ili) rekonstrukcija postoje}ih
instalacija,
ru{ewe postoje}ih objekata odobri}e se u svrhu izgradwe novih
objekata odnosno ure|ewa prostora kako je predvi|eno planom
razrade ili uslovima iz GP;
ru{ewe objekta koji pripada graditeqskom nasle|u nije dozvoqeno
bez mi{qewa odnosno saglasnosti, odnosno odre|enih uslova,
ustanove nadle`ne za za{titu objekata kulture i graditeqskog
nasle|a;
Uslovi za{tite `ivotne sredine, tehni~ke, higijenske, za{tita od
po`ara, bezbedonosni i drugi uslovi
slobodne odnosno zelene povr{ine parcele, zavisno od wihove
veli~ine, a vode se ne smeju usmeravati prema susednim parcelama,
u gradsku kanalizaciju direktno se upu{taju ku}ne otpadne i
povr{inske vode, dok eventualne otpadne odnosno povr{inske
zaprqane vode, kao produkt odre|ene dozvoqene delatnosti, moraju
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da imaju odgovaraju}i predtretman, kako je to propisima predvi|eno
za tu delatnost,
grejawe vi{eporodi~nih stambenih (stambeno-poslovnih) objekata po
pravilu treba da je centralno, s prikqu~ewem na najbli`u
blokovsku ili sopstvenu kotlarnicu, ili individualno s
prikqu~ewem na ku}ni gasni vod prikqu~en na gradsku mre`u ;
lokalno grejawe na ~vrsta ili te~na goriva nije predvi|eno (sem kao
nu`no), a grejawe na struju samo kao alternativno (rezervno).
svi prikqu~ci na gradsku mre`u po pravilu treba da su podzemni,
kao i rasplet u okviru parcele,
za svaki vi{eporodi~ni objekat neophodno je propisati na~in
sklawawa qudi u vanrednim okolnostima, a u skladu sa uslovima
nadle`nog organa narodne odbrane (skloni{te u sklopu objektaskloni{te dopunske za{tite ili blokovska skloni{ta).
Uslovi za ograde, zelenilo i slobodne povr{ine
kori{}ewe i ure|ewe parternih povr{ina zajedni~ke parcele vr{i
se kako je planom razrade predvi|eno, ure|ewe mo`e da vr{i
gradska slu`ba kao i sami stanari, a kori{}ewe i ure|ewe
samostalne parcele vr{i se po naho|ewu vlasnika odnosno
korisnika parcele, ukoliko urbanisti~kim planom ili na drugi
na~in nije druk~ije odre|eno odnosno precizirano, sve uz uslov da se
ne remeti optimalna organizacija sopstvene niti ugro`avaju susedne
parcele;
sem ure|ewa pe{a~kih i kolskih pristupa, podrazumeva se izvo|ewe
interne saobra}ajnice u dubinu parcele, kao i potrebne
manipulativne povr{ine u dvori{tu, naro~ito ako se na parceli
obavqa odre|ena delatnost, po pravilu sve sa tvrdim zastorom;
slobodne, neanga`ovane povr{ine parcele (kompleksa) po pravilu se
koriste za ozelewavawe i ure|ewe vrta, de~jih igrali{ta, prostora
za odmor, sa ili bez nadstre{nica, a samostalna parcela, zavisno od
zone u kojoj se nalazi i wene veli~ine, u dnu mo`e da sadr`i ba{tu,
vo}wak i sli~no;
zajedni~ke parcele (kompleksi) po pravilu se ne ogra|uju, niti
objekti na wima, ne ra~unaju}i ukrasne i ograde od `ivice u sklopu
ure|ewa zelenih povr{ina;
samostalne parcele, posebno u zonama (uli~nim potezima) me{ovite
stambene gradwe, ogra|uju se sa tri unutra{we strane a sa uli~ne
mogu da se ogra|uju one koje sadr`e povu~ene vi{eporodi~ne
stambene (stambeno-poslovne) objekte;
za ogra|ivawe parcela primewuju se uslovi analogni onima za
porodi~no stanovawe;
deponovawe ku}nog sme}a vr{i se u odgovaraju}e posude na ure|enim
punktovima u zajedni~kom odnosno sopstvenom dvori{tu ili u za to
izgra|enom pomo}nom objektu, eventualno u samom stambenom
(stambeno-poslovnom, poslovno-stambenom) objektu, a trajna
evakuacija se vr{i na gradsku deponiju, preko za to nadle`nog
preduze}a.
105

8.1.3. Zona me{ovitog stanovawa
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

me{ovito stanovawe u Rumi, podrazumeva da se u pojedinim
stambenim blokovima pojavquje kombinovano porodi~no i
vi{eporodi~no stanovawe;
u blokovima namewenim vi{eporodi~nom stanovawu podrazumeva se
da su porodi~no i vi{eporodi~no stanovawe zastupqeni pribli`no
sa oko 50% u~e{}a;
izuzetno, u zoni me{ovitog stanovawa je mogu}e da se planira samo
jedna od nemena (porodi~no stanovawe ili samo vi{eporodi~no
stanovewe) ukoliko se planom razrade doka`e da je ovakva
koncepcija, ure|ewa i izgradwe, opravdana.
mogu}a interpolacija vi{eporodi~nog stambenog objekta u blokove
(postoje}e i planirane) porodi~nog stanovawa tamo gde za to postoje
uslovi (veli~ina i oblik parcele, uli~ni front)
na parcelama u zoni me{ovitog stanovawa mogu da se grade:
-porodi~ni stambeni objekti
-vi{eporodi~ni
stambeni
(stambeno-poslovni,
poslovnostambeni)) objekti - u delu me{ovitog bloka namewenom
vi{eporodi~nom stanovawu (ukoliko je planom precizirano) ili kao
interpolovan objekat u blokovima porodi~nog stanovawa;
poslovawe mogu}e u objektima porodi~nog ili vi{eporodi~nog
stanovawa, ili kao prate}e na parceli prema istim uslovima koji se
odnose na poslovawe u zonama porodi~nog, odnosno vi{eporodi~nog
stanovawa, zavisno od toga kojem od ova dva tipa stanovawa pripada
konkretna parcela;
u slu~aju da se radi o postoje}im izgra|enim blokovima gde je
definisana podela povr{ina za porodi~no odnosno vi{eporodi~no
stanovawe, koristi}e se pojam gra|evinske parcele posebno za
povr{ine pod porodi~nim stambenim objektima, posebno za
vi{eporodi~ne stambene objekte;
po pravilu, naj~e{}e }e biti zastupqena samostalna parcela za
jedan objekt (slobodnostoje}i, u nizu, poluatrijumski) sa ili bez
nestambenih objekata - po pravilu u zoni me{ovitog stanovawa ili u
zoni me{ovitih sadr`aja u centru;
povr{ina parcele i uli~na {irina za parcele namewene porodi~nom
stambenom objektu analogno uslovima za porodi~no stanovawe, a za
vi{eporodi~ne stambene objekte analogno uslovima vi{eporodi~nog
stanovawa;
stepen (indeks) zauzetosti, kao i stepen (indeks) izgra|enosti
dobi}e se kombinacijom ovih elemenata iz uslova za porodi~no i
vi{eporodi~no stanovawe i to za svaki slu~aj pojedina~no;
stepen (indeks) zauzetosti najvi{e 70% i stepen (indeks)
izgra|enosti najvi{e 1,6, po pravilu se odnosi na blok (ili deo
bloka) namewen me{ovitom stanovawu, ali }e se primewivati i kod
pojedina~nih parcela (izuzev pojedina~nih parcela namewenim
porodi~nom stanovawu);
maksimalna spratnost objekata P+2 sa ili bez podruma/suterena;
za vi{eporodi~ne objekte koji se interpoluju u ve} izgra|ene
blokove porodi~nog stanovawa maksimalna visina objekta se
uskla|uje sa postoje}im izgra|enim objektima;
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svi ostali uslovi zavisno da li se radi o porodi~nim ili
vi{eporodi~nim objektima analogno odredbama iz uslova za
porodi~no odnosno vi{eporodi~no stanovawe.
ostali uslovi ove odredbe kao i uslovi za parcelaciju odnosno
preparcelaciju - kao kod PSt odnosno VpSt.

8.2.

RADNE ZONE

Objekti rada i poslovawa mogu se deliti prema zonama gde se grade i
to:
8.2.1. U GRA\EVINSKOM PODRU^JU
-

•

•

•

•
•
•

•

•

u radnim zonama
locira}e se delatnosti koje imaju ve}e zahteve u pogledu prostora,
saobra}aja i infrastrukture i ~iji radni procesi potencijalno mogu
da ugroze funkciju stanovawa i druge gradske funkcije ;
u okviru lokacija rada i poslovawa, stanovawe mo`e da bude
zastupqeno u vidu poslovnog stanovawa (1-2 stana za potrebe
vlasnika), s tim da stambeni prostor mora da bude izvo|en
istovremeno ili nakon izgradwe poslovnih sadr`aja,
u zonama stanovawa
u stambenim zonama mogu}a je izgradwa sadr`aja iz domena rada i
poslovawa, pod uslovom da wihova gradwa nije izri~ito zabrawena u
odre|enoj zoni, da po obimu i karakteru mogu da se uklope u namenu
zone i da ni na koji na~in ne ugro`avaju prostor i funkcionisawe
osnovnih sadr`aja zone,
u postoje}im zonama porodi~nog stanovawa, delatnost se mora
prilagoditi
prostornim,
saobra}ajnim
i
infrastrukturnim
uslovima, radne i prate}e funkcije mogu se obavqati iskqu~ivo u
okviru sopstvene parcele,
mogu} je i otkup susednih parcela, s tim da novoformirana povr{ina
ne sme da pre|e 2.500 m2 ; Stepen zauzetosti na parceli mo`e da bude
do 40% (samo za objekte visokogradwe), a stepen izgra|enosti do 2,0;
spratnost objekata zavisi}e od dozvoqene spratnosti u okru`ewu,
~iste visine prostorija zavisi}e od tehnologije odnosno karaktera
delatnosti,
u postoje}im zonama vi{eporodi~nog stanovawa, odgovaraju}a
dozvoqena delatnost se podrazumeva u okviru stambenog odnosno
stambeno-poslovnog objekta, izuzetno i u zasebnom objektu ako je
takav predvi|en,
u planiranim zonama uslovi }e se utvrditi planom razrade,

u centralnoj zoni
u centralnom podru~ju grada razvoj funkcija rada i poslovawa mora
da se zasniva na principu selekcije, u smislu da se elimini{u
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delatnosti koje radnim procesom mogu da ugroze okolinu, a ograni~e
delatnosti koje imaju ve}e zahteve u prostornom, saobra}ajnom i
infrastrukturnom pogledu;
poslovawe
}e
se
odvijati
u
stambeno-poslovnim
(s/p),
poslovno/stambenim (p/s) i poslovnim objektima;
Stepen (indeks) zauzetosti i stepen (indeks) izgra|enosti se
odre|uju na nivou parcele i na nivou homogenih celina ; po pravilu
stepen zauzetosti iznosi do 75%, stepen izgra|enosti do 3,0;
pri izgradwi novih objekata mora istovremeno biti obezbe|en
pripadaju}i parkig/gara`ni prostor, po pravilu na sopstvenoj
parceli, a prema normativima za odgovaraju}u delatnost;
u delovima centralnih blokova gde je stanovawe preovla|uju}a
namena, uslovi ure|ewa podrazumevaju uskla|ivawe stambenih i
poslovnih funkcija;

-u ostalim zonama
• uslovi za ure|ewe i izgradwu u ostalim zonama utvr|iva}e se :
- prema uslovima utvr|enim planom razrade odre|enog podru~ja, zone
ili bloka,
- izradom UPR-a za postoje}e komplekse ili lokacije gde predstoji
slo`enija gradwa i (ili) pro{irewe sa re{avawem imovinskopravnih odnosa,
- na osnovu pravila i uslova iz Generalnog plana za mawe radove na
postoje}im kompleksima odnosno lokacijama, odnosno za jednoslo`ne
sadr`aje na definisanim parcelama,
8.2.2.. IZVAN GRANICA GRA\EVINSKOG PODRU^JA (u ataru)
-u zonama utvr|enim kao radne zone u ataru locira}e se delatnosti
koje imaju ve}e zahteve u pogledu prostora, saobra}aja i
infrastrukture i ~iji radni procesi potencijalno mogu da ugroze
funkciju stanovawa i druge gradske funkcije ; delatnosti koje su
prate}a funkcija saobra}aju u ataru se podrazumevaju,
-postoje}a iskopi{ta mineralnih sirovina locirana isto~no i
zapadno uz gra|evinski reon naseqa, mogu se prema pro{irivati na
okolno poqoprivredno zemqi{te uz neophodnu izradu studije o
ekonomskoj opravdanosti pro{irewa a sve uz saglasnost
Ministarstva poqoprivrede.
-objekti u funkciji poqoprivredne proizvodwe po pravilu }e se
podizati u ataru, postoje}i unapre|ivati, rekonstruisati i
odr`avati, eventualno izme{tati ako ne zadovoqavaju prostorne i
druge uslove,
a) Vrsta i namena objekata na parceli
Na parcelama koje pripadaju radnim zonama u gra|evinskom podru~ju
kao i u zonama utvr|enim kao gra|evinsko podru~je izvan granica
gra|evinskog zemqi{ta mogu se graditi slede}e vrste objekata:
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v)

poslovni objekti
proizvodni objekti
skladi{ni objekti
prate}i (pomo}ni) objekti uz napred navedene objekte
Uslovi za obrazovawe gra|evinske parcele
najmawa povr{ina novoformirane parcele u radnim zonama u
gra|evinskom reonu je 1.000 m2, a najmawa {irina uli~nog fronta
iznosi 20,0m
najmawa povr{ina novoformirane parcele namewene poslovawu
izvan radnih zona je 600m² , {irina uli~nog fonta min 20,0m
Polo`aj objekta na parceli
U odnosu na regulaciju min rastojewe 6,0m, od suseda najmawe 4,0m
zavisnosti od tehnolo{kog procesa proizvodwe u okviru
konkretnog radnog kompleksa.

g)

•
d)
•
•
•
•
|)

Dozvoqeni stepen
izgra|enosti

(indeks)

zauzetosti

i

stepen

(indeks)

stepen zauzetosti do 70% (samo za objekte visokogradwe), stepen
izgra|enosti 3,0
Dozvoqena spratnost i visina objekta (vertikalna regulacija)
P+2+pk za poslovne objekte
P+1 za proizvodne
P+0, izuzetno P+1 za skladi{ne objekte
uobi~ajena ~ista visina proizvodnih i servisnih pogona je 4-6 m,
spratnost objekata zavisi}e i od tehnologije delatnosti,
Me|usobna udaqenost objekata
Me|usobni razmak slobodnostoje}ih objekata je najmawe 1/2 visine
vi{eg objekta, ali ne mawe od 4,0m

e)
•
•

Uslovi za izgradwu drugih objekata na gra|evinskoj parceli
prate}i objekti koji su dozvoqeni na zajedni~kim parcelama
(kompleksima), postavqaju se kako je odre|eno planom razrade,
mogu}a je izgradwa stambenog objekta (poslovno stanovawe) prema
uslovima koji va`e za porodi~no stanovawe, sa najvi{e 2 stana
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Obezbe|ewe pristupa na parceli i prostora za parkirawe vozila
kolski pristup samostalnoj parceli (kompleksu) od uli~nog
kolovoza, obezbe|uje se pristupnim putem (ulicom) odnosno mosti}em
preko uli~nog kanala, {irine min. 4,00 m,
kolski prolaz u dubinu parcele pored objekta je obavezan, {irine
min. 4,00 m,
parkirawe obavezno unutar kompleksa, broj parking mesta
utvr|iva|e se zavisno od sadr`aja i namene
Za{tita susednih objekata
izgradwom novog objekta ne sme se na bilo koji na~in ugroziti
susedni objekti na susednim parcelama ( u stati~kom smislu i po
pitawu namena koje deluju ugro`avaju}e na postoje}e objekte).
stope temeqa, kao i drugi delovi objekta (podzemni ili nadzemni) ne
mogu prelaziti granicu parcele prema susedima, a prema javnom
prostoru, propisani su uslovi u narednom poglavqu, za najve}e
mogu}e ispuste na objektima
ukoliko se objekti naslawaju, investitor novog objekta je du`an da
preduzme sve gra|evinske mere i primeni propise za za{titu
postoje}ih temeqa i nose}e konstrukcije, odnosno za za{titu
celokupnog postoje}eg objekta;
moraju se primeniti sve tehni~ke mere za{tite susednog postoje}eg
objekta;
po`eqno je formirawe za{titnog zelenila prema susednom objektu;
nije dozvoqeno, prema susedu, ispu{tawe nepriprijatnih mirisa i
zaga|enog vazduha, naro~ito izbacivawe putem tehni~kih sprava (
kaloriferima, ventilatorima i sl.) iz proizvodnih prostorija i
tehnolo{kih postupaka.

Prikupqawe, evakuacija i deponovawe nuklearnog otpada nije
dozvoqeno kako u gra|evinskom reonu tako i izvan wega (u ataru).
U gra|evinskom reonu i izvan wega, ne mogu se planirati niti graditi
objekti nameweni preradi i skladi{tewu opasnih materija i opasnog
otpada. Opasnim materijama se smatraju sve materije u ~vrstom i te~nom
agregatnom stawu koji nastaju obavqawem delatnosti a sadr`e
materije, odnosno hemijske elemente i wihova jediwewa koje svojim
osobinama i hemijskim reakcijama ugro`avaju `ivotnu sredinu, `ivot i
zdravqe qudi, a sve prema va`e}em Zakonu i pravilnicima o
postupawu sa opasnim materijama.
Za sve sadr`aje u radnim zonama kao i na pojedina~nim lokacijama,
obavezno je pribavqawe Ocene o potrebi izrade Studije o proceni
uticaja na `ivotnu sredinu.
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PRAVILA ZA IZGRADWU JAVNIH OBJEKATA I CENTRALNI
SADR@AJI

Javne slu`be
javne delatnosti obrazovawa, zdravstva, socijalne za{tite, kulture,
tehni~ke kulture, informisawa, fizi~ke kulture, odnosno
op{tinske, republi~ke, pravosudne i druge slu`be, delatnosti
dru{tvenih, politi~kih i verskih organizacija i komunalne
delatnosti kao vid javnih slu`bi, razvija}e se prema potrebama i
mogu}nostima, na osnovu programa i planova op{tine;
radovi na izgradwi, dogradwi, rekonstrukciji i adaptaciji objekata
odnosno prostora vr{i}e se na osnovu uslova iz planova razrade GP,
pravila i uslova iz GP, propisa, standarda i normativa, zavisno od
specifi~nosti pojedinih vidova javnih slu`bi, lokacijskih i drugih
uslova;
u slu~aju da prostor za pojedine slu`be ne postoji ili nije
definisan namenom povr{ina, mogu}e je da se lokacija utvrdi
naknadno, obradi planom razrade ili na osnovu GP,
Povr{ine za javno kori{}ewe
ova pravila i uslovi odnose se na povr{ine gradskog centra i druge
povr{ine gde su koncentrisani objekti za javnu upotrebu, bilo da su
od op{teg ili pojedina~nog interesa,
ovaj status imaju pijace, kupali{ta, rekreativni prostori,
zajedni~ka dvori{ta s parkinzima, igrali{tima i zelenilom
stambenih kompleksa i dr., zatim trotoari i pe{a~ke povr{ine,
crkvene porte i dr., ali i prizemni delovi objekata uz javne
prostore koji su projektovani ili progla{eni za javnu namenu
(prolazi u dubinu parcele s javnim sadr`ajima, tremovi i sl.),
uslovi za izgradwu ovih objekata odnosno povr{ina i re`im wihovog
javnog kori{}ewa utvr|uju se planovima razrade za slo`enije
objekte odnosno prostore, a za jednostavnije na osnovu pravila i
uslova iz GP-a,
Gradski centri
podru~je gradskog centra Rume, sekundarni i specijalizovani centri,
kao i pojednina~ne lokacije centralnih sadr`aja u nasequ, smatraju
se prostorima o javnog interesa za grad. Ure|iva}e se i graditi na
osnovu planova razrade, kompleksa i lokacija, delom i na osnovu
pravila i uslova iz GP, propisa, standarda i normativa za delatnost
koja je sadr`aj prostorne celine,
Namena objekata koji se mogu graditi u zonama namewenim
centralnim sadr`ajima su:
Do dono{ewa Planova razrade mogu}e je u ovoj zoni dogradwa
objekata do 50% postoje}e izgra|ene povr{ine, prema postoje}oj
nameni, rekonstrukcija i drugi mawi radovi na objektima u ciqu
poboq{awa uslova stanovawa, odnosno poslovawa (a sve do
dozvoqenog stepena zauzetosti, izgra|enosti i drugih pravila i
uslova propisanih za izgradwu objekata odgovaraju}e namene).
Dogradwa uz postoje}i objekat visinski mora biti uskla|ena sa
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postoje}im, odnosno dogra|eni deo mo`e biti ni`i od postoje}eg a
maksimalno iste visine kao i objekat uz koji se dogra|uje.
Gradski centar Rume obuhvata slede}e blokove:
Cele blokove: 1-1-2, 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-2-1, 3-1-1, 3-1-2, 4-1-4,
4-1-5, 4-1-6 i 4-2-3 i delove blokova: 1-1-1, 1-1-3, 1-1-4, 1-3-7, 2-1-5, 21-6, 2-1-7, 2-2-2, 3-1-3, 3-1-4, 3-1-7, 3-2-1, 3-2-2, 4-1-2, 4-1-3 i 4-2-2. U
primarnom centru Rume sme{teni su mnogobrojni sadr`aji i to:
Skup{tina op{tine, Op{tinski sud, Kulturni centar, Sportska hala,
Gradska biblioteka, Bioskop, Muzej, Hotel, Po{ta, gradska pijaca,
banke, Verski objekti, Veliki gradski park, vi{e osnovnih {kola,
de~ija ustanova, uslu`ni, trgovinski i poslovni sadr`aji,
raznovrsni poslovni prostori, raznovrsni ugostiteqski sadr`aji i
dr. Navedeni sadr`aji ~ine jezgro grada Rume koje predstavqa
veliku vrednost i atraktivnost grada. Kao prate}i sadr`aji u
primarnom gradskom centru zastupqeno je stanovawe i to porodi~no
i vi{eporodi~no, gradski trg, zelena pijaca, gradski park...
U okviru prostorne celine centralne zone uz Glavnu ulicu locirani
su i objekti koji u`ivaju prethodnu za{titu-Spomenici kulture i to
Nekada{wa fraweva~ka gimnazija (Muzej) iz 1772. (Re{.br. 146,
ZZSK SM, 1967.), zatim Srpska Pravoslavna Crkva, Katoli~ka crkva
i objekat gra|anske arhitekture koji pripada Katoli~koj crkvi.
Centralne funkcije kao pojedina~ni sadr`aji planirani su u
pojedinim drugim podru~ima grada. Ure|iva}e se i graditi prema
planovima razrade zona u kojima se nalaze, odnosno na osnovu
Pravila i uslovi iz GP. Centralni sadr`aji planirani su u
slede}im blokovima: 1-2-1, 1-2-2, 2-3-2, 3-4-15, 3-5-12, 3-7-14, 3-9-7, 45-1, 4-5-3, 4-5-5 i 4-9-13.
Planirani centralni sadr`aji, ju`no od postoje}e centralne zone
Rume, na prostoru koji je prethodno imao specijalnu namenu (vojna
kasarna, blok 3-9-7) obezbedi}e u budu}nosti rastere}ewe Centralne
zone i razvijawe centralnih sadr`aja i funkcija, kao i poslovawa i
stanovawa.
Delatnosti koje se mogu planirati u ovoj zoni su iz oblasti: trgovine,
uslu`nog zanatstva , uslu`nih delatnosti, ugostiteqstva i turizma,
socijalne za{tite, {kolstva, kulture, zabave, sporta, rekreacije
poslovno-administrativne delatnosti, uslu`ni servisi, verski
objekti, saobra}ajni objekti i drugi objekti, uz uslov da se ni na koji
na~in ne ugro`ava funkcionisawe zone i da se u skladu sa namenom
mo`e obezbediti potreban, propisan broj parking mesta za
korisnike.
U zonama centralnih sadr`aja nisu dozvoqene nikakve proizvodne
ili privredne aktivnosti niti uslu`no zanatske delatnosti koje na
bilo koji na~in mogu okolinu da ugroze bukom, gasovima, otpadom
bilo koje vrste i sli~no.
Smernice iz ovog plana je neophodno ugraditi u plan detaqne
regulacije u skladu sa opredeqenom namenom prostora, odnosno ovaj
plan }e biti polazni osnov za daqu razradu i preciznije utvr|ivawe
pravila i uslova za ure|ewe i izgradwu objekata.
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8.4. PRAVILA ZA URE\EWE PROSTORA I IZGRADWU OBJEKATA U
ZONAMA SPORTA I REKREACIJE
Izgradwa i ure|ewe planiranih zona sporta i rekreacije mo`e se
vr{iti samo na osnovu planova razrade (plan detaqne regulacije)
uz po{tovawe slede}ih uslova: -sve slobodne povr{ine u sklopu
zona sporta i rekreacije treba da budu ozelewene i ure|ene, a
u~e{}e zelenila u ovim kompleksima treba da iznosi oko 40%;gra|evinski objekti mogu imati mah spratnost P+1+pk, a stepen
zauzetosti najvi{e 30%; svi kompleksi ove namene moraju biti
adekvatno komunalno opremqeni.

8.5. PRAVILA ZA IZGRADWU MRE@E I OBJEKATA SAOBRA]AJNE
INFRASTRUKTURE
у грађевинском подручју и рубном пределу (атару), саобраћајни
систем биће заступqен трасама (коридорима), површинама и
објектима ; планиране коридоре односно просторе чувати од
евентуалне друге градwе,
•

•

•

за изградwу евентуалних нових или саобраћајних система веће
сложености и обима, израђиваће се генерални планови ; за поједине
саобраћајнице односно површине утврђиваће се плановима разраде
за wих саме или за подручје у којима се налазе,
изградwа маwег обима односно развој, допуна и реконструкција
постојећих видова система вршиће се на основу услова из планова
разраде ГП, односно ПиУ из ГП,
услови у урбанистичким документима биће, поред осталог, засновани
на прописима, стандардима и нормативима као и плановима и
програмима ималаца појединих видова система,

Ваздушнa infrastruktura
•

аеродром за потребе поqопривредне, спортске и пословне авијације,
уредиће се према прописима и условима надлежног органа, а
хелиодроми ће моћи да се граде на локацијама које просторно и
технички могу да задовоqе прописане услове надлежног органа ;
обавезан је УПР/ПП,
Железничкa infrastruktura

•

•

реконструкција магистралне пруге Београд-Шид-државна граница
(Загреб), пруге Рума-Шабац-Зворник, ревитализација пруге РумаВрдник и развој пруге за велике брзине, одвијаће се према
програмима, плановима и пројектима носиоца система (ЖТО),
врста урбанистичког документа одредиће се накнадно ; у
међувремену, коридори пруга, са системом колосека, објектима и
постројеwима штити се од било које градwе изузев у функцији и
према узансама система железнице,
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систем индустријских колосека утврђиваће се плановима разраде
односно на основу ГП,
објект железничке станице, из фонда градитеqског наслеђа Руме,
подлеже урбанистичкој и законској и стручној заштити надлежне
институције заштите ; потребе за евентуалним новим станичним
простором решаваће се изградwом новог објекта,
Жел/Бус терминал Рума са наслаwајућим окружеwем, треба у
интересу града да буде предмет посебног плана разраде ГП-а, (РП за
зону, (и) или УПР-ови за поједине делове) ; маwе сложени радови на основу ГП.
Друмскa infrastruktura

•

ГП обезбеђује одговарајуће регулативне односно просторне и
техничке предпоставке унапређеwа и доградwе већ развијене
транзитне, међумесне, локалне и градске саобраћајне мреже,
Аутопут Е-70 (М-1)

•

одржаваће се према програмима и плановима имаоца система, развој
постојећег комплекса Мотела и изградwа евентуално нових садржаја
дуж Аутопута, биће усаглашена с имаоцем система (JP Putevi
Srbije),
Dr`avni пут I reda М-21 (Нови Сад-Шабац)

•

•

•
•

сем постојећих петqи и раскрсница, забраwује се директно
прикqучеwе на Обилазни пут (М-21), изузев бензинских станица и
садржаја које одобри JP Putevi Srbije,
комплекси који би се градили уз Пут, морају да имају приступ
паралелним путем везаним за петqе/раскрснице, одвојеним од Пута
зеленим заштитним појасом, као и зелене заштитне појасеве у оквиру
комплекса према Путу.
изградwа између кракова петqи и непосредно уз раскрснице није
дозвоqена,
рачунати да ће се траса Пута, између Пруге и Аутопута, у
перспективи померити на исток, тако да са источне стране постојеће
трасе није дозвоqена никаква градwа,
Dr`avni путеви II reda

•

•
•

Р-103 и Р-106 задржавају своје трасе кроз град (Инд. улица/М-21) ;
за Р-103 планирана је продужена траса од петqе дуж пруге, до
будућег надвожwака преко пруге ка Краqевцима; iz PPO Ruma
preuzima se uspostavqawe novog koridora (obilaznice Vogwa) u
nastavku Industrijske ulice (kod Novogradwe) paralelno sa prugom
BGD-[id do uklapawa u postoje}u trasu R-103.
поред регионалног транзита, ови путеви кроз град морају да имају
обезбеђене прикqучке за наслаwајуће садржаје,
потенцијални простори за потенцијалне трасе Паралеlног пута и
Северне саобраћајнице морају бити заштићени од друге градwе,
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Изводно/уводни путни правци
•

постојеће правце треба реконструисати и одржавати, нови нису
планирани ; услови према плану разраде или на основу ГП.
Саобраћајнице 1. и 2. реда

•

(Главна, Индустријска, Јужни пут и важније саобраћајнице) развијаће
се, продужавати односно реконструисати према ГП, посебним
плановима разраде за цео или део потеза, односно према плановима
разраде или условима из ГП за наслаwајућа подручја,
Интразонске односно блоковске и саобраћајнице комплекса

•

градиће се односно реконструисати
односно условима из ГП,

према

плановима

разраде

Улични профили
•

•

•
•

основни профил садржи : коловоз, са 1 или 2 саобраћајне траке,
обостране банкине, једнострани, ређе двострани отворени канал
(ригол), једнострани или двострани дрворед и пешачке стазе уз
уличне регулационе линије, биће и даqе заступqен по правилу у
зонама с маwом густином изградwе,
пуни профил, са зацевqеном АК, имаће улице у централним
деловима града и другим зонама с концентрисаним важнијим
садржајима,
оптимална ширина нових уличних коридора у румским условима
треба да буде од 15,0-25,0м,
у оквиру уличних односно путних профила смешта се више или маwе
инфраструктурних водова и објеката који морају бити међусобно
усаглашени према прописима,
Атарски путеви

•

већ развијену мрежу осавремеwивати односно постепено бетонирати
или асфалтирати, према потребама, могућностима и приоритетима ;
посебна пажwа мора се посветити прикqучцима на мрежу јавних
путева,
Јавни превоз

•

•

•

на основу усмереwа ГП, потреба и могућности планирати и
пројектовати мрежу јавног превоза путника у међуградском,
приградском и градском саобраћају ; подразумева се променqивост
односно флексибилност овог система,
Међумесна Аутобуска станица у склопу Жел/Бус терминала,
развијаће се односно проширивати и уређивати на основу измена и
допуна односно новог плана разраде, за маwе захвате на основу ГП,
систем стајалишта у граду за приградски и градски саобраћај
прилагодити потребама, пројектовати и извести према нормативима,
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•

постојеће такси терминале код Жел/Бус станице и на Тргу као и
будуће, уредити и опремити према потребама и нормативима
(простор, надстрешнице, телефон),
Бициклистичкa infrastruktura

•

на основу усмереwа ГП, планирати и пројектовати мрежу градских и
приградских бициклистичких саобраћајница и nastaviti wену
планску изградwу и сталну доградwу, уз усклађиваwе норматива са
стварним техничким условима улица, путева односно других
простора,
Пешачкa саобраћај

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

пешачке стазе односно тротоари могу бити уз коловоз, одмакнуте и
паралелне с коловозом или потпуно независних траса,
у зонама породичног становаwа заступqене су пешачке стазе
односно тротоари уз УРЛ, мин. ширине 1,20 м,
у зонама вишепородичног становаwа, као и привредних делатности,
ширина ових стаза ће се одређивати према фрекфенцији пешака, али
не испод 1,50 м за пешачке стазе односно 3,00 м за тротоаре уз
коловозе,
тротоари и пешачке стазе у центру града, зависно од просторних
услова, треба да су што шири јер имају и улогу шеталишта, али не
маwу од 3,00 м,
колско-пешачке стазе могу бити мин. ширине 3,00 м, изузетно 2,50
м ; интерне, приступне стазе појединим објектима могу бити мин.
ширине 0,75 м ; овај вид пешачких површина треба обезбедити где
год то просторни услови дозвоqавају.
Градски трг треба да се реконструише, константно уређује,
оплемеwује и одржава ; исто важи за постојеће пјацете и
одморишта ; овај вид пешачких површина треба обезбедити где год
то просторни услови дозвоqавају ;
Станични трг испред Жел/Бус терминала треба осмислити и
уредити према посебном пројекту,
стазу кроз Алеју треба реконструисати и осветлити.
систем пешачких и пешачко-бициклистичких комуникација проширити
повезиваwем појединих садржаја односно ближих и даqих одредишта
; реконструисати постојеће пешачке саобраћајнице и површине,
довршити изградwу планираних а нереализованих,
обавезно примеwивати правила и услове за несметано кретаwе лица
са посебним захтевима,
основ за уређеwе пешачких саобраћајница : планови разраде, ПиУ из
ГП и важећа техничка документација,
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Паркираwе и гаражираwе возила
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

у стамбеним блоковима смештај сопствених возила решавати
искqучиво у оквиру парцеле, минималан стандард је 1 паркинггаражно место/1 стан, најмаwе најмаwе 1/2 возила у гаражама,
у централним и блоковима мешовитог садржаја, горwи норматив
поштовати у максималној мери колико то простор буде дозвоqавао,
у јавном простору, у ширини фронта парцеле може се одобрити
уређеwе површине за паркираwе возила посетилаца односно
странака, ако услови улице то омогућавају,
у уличном јавном простору право паркираwа ће бити опште, према
расположивом броју паркинг места, изузетно с могућношћу
резервације за потребе и на начин како то општина утврди,
обавеза и интерес будућих инвеститора стамбених, пословних и
других објеката да проблем смештаја возила станара односно
сопствених службених возила обезбеде у оквиру сопствених парцела
односно објеката,
изградwа подземних и надземних односно вишеспратних паркинггаража у блоковима се подржава и решаваће се плановима разраде,
привредни комплекси и локације морају да садрже просторе односно
објекте за смештај сопствених радних и службених возила, паркираwе
возила радника и посетилаца обезбеђује се ван ограде,
паркираwе испред јавних објеката решаваће се према потребама,
нормативима и просторним условима,
паркираwе теретних возила јавних или приватних превозника, може
да се одвија искqучиво на сопственим локацијама, или на наменским
паркинзима,
за румске или кориснике са стране, ГП предвиђа уређеwе савремених
теретних паркиралишта која подразумевају и пратеће сервисне и
услужне садржаје,
услови за просторе за паркираwе и гаражираwе утврђују се планом
разраде за сложеније, односно ПиУ из ГП за једноставније случајеве,
при обради услова придржавати се норматива за поједине врсте
возила односно паркиралишта, а посебно рачунати на све већу
заступqеност возила већих од стандардних путничких : комби,
доставна, теренска, минибуси и сл.
Бензинске станице

•

•

•

•

изградwа нових јавних БС ограничена је на неколико нових локација
на подручју ГП, како је дато у текстуалном и графичком делу
елабората,
могу бити маwе или веће и са маwе или више пратећих и
комплементарних садржаја, а могу бити у саставу већих комплекса с
другим основним карактером,
лоцираће се према просторним и техничким могућностима локације,
условима безбедности саобраћаја и заштите животне средине, као и
према прописима, стандардима и нормативима,
поред јавних, биће могуће подизаwе интерних бензинских пумпи на
просторима предузећа у оквиру обавqаwа основне делатности,
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•

микролокације и услови за изградwу БС утврђиваће се плановима
разраде, а за интерне пумпе могу и на основу ГП,
Интермодални саобраћај

•
•

повезиваwе железничког и друмског транспорта организоваће се у
оквиру комплекса ЖС Рума,
РТЦ у Радној зони Југ-2 између Пруге и Аутопута, за који постоји
урађен Идејни пројект, обрадиће се кроз регулациони план Зоне,
евентуално путем УПР-а,

8.6. PRAVILA ZA IZGRADWU MRE@E I OBJEKATA VODOPRIVREDNE
INFRASTRUKTURE
•

у грађевинском подручју и рубном пределу (атару), инфраструктурни
системи биће заступqени трасама (коридорима), површинама и
објектима, где се успоставqа режим заштите самих инсталација али и
околине од могућег штетног дејства инсталација ; rезервисане
просторе чувати од евентуалне друге градwе,

•

за изградwу нових или инфраструктурних система веће сложености и
обима, као и мреже објеката са посебним функцијама, израђиваће се
генерални план одређеног система односно објеката, изградwа
маwег обима односно развој и реконструкција постојећих система
вршиће се на основу услова из планова разраде ГП, односно правила
и услова утврђених у ГП,

•

у оквиру попречних профила саобраћајница биће подземне и
надземне инсталације примарног и секундарног, а на комплексима,
локацијама и парцелама терцијарног ранга ; пројектоваће се и
изводити у склопу решеwа улице, односно комплекса, локације и
парцеле, према условима из ГП односно плана разраде,

•

услови у урбанистичким документима биће, поред осталог, засновани
на прописима, стандардима и нормативима као и плановима и
програмима ималаца конкретних инсталација, узајамно усаглашених
кроз урбанистичке документе.
Хидротехнички системи
razvija}e se, graditi i rekonstruisati na osnovu UTU zasnovanim na
planovima i programima nosilaca sistema,
Систем снабдеваwа водом

•

•

развијаће се систем изворишта, проширити капацитети Фабрике воде
и резервоара ; бунаре на Изворишту Борковац заштитити и
одржавати у функцији,
реализовати изградwу новог цевовода Ø 500 од "Фишеровог салаша"
до "Водовода",
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•

•

доградwом и реконструкцијом поправити техничке карактеристике
градске водоводне мреже. оспособити и унапредити мрежу артерских
и субартерских бунара у граду, за алтернативно водоснабдеваwе,
постојеће индивидуалне бунаре у функцији заштитити од подземног
загађеwа,
Систем фекалне канализације

•
•
•

•

фазна реализација система градске ФК вршиће се на основу издатих
УТУ и техничке документације,
отпадне воде настале од различитих делатности, пре упуштаwа у
канализацију морају имати одговарајући предтретман,
потрошачи који не буду могли бити прикqучени на градску ФК,
мораће имати прописне септичке јаме, односно уређаје за
пречишћаваwе вода,
реконструисаће се УПОВ на постојећој локацији, с еветуалним
проширеwем,
Систем атмосферске канализација

•
•

•
•

остаје сепаратни систем градске канализације (засебно атмосферскафекална),
отворена АК бити заступqена у зонама породичне стамбене и у
другим зонама и локацијама где изградwа зацевqене АК није
неопходна,
зацевqена АК ће се ширити, првенствено у централном подручју и
зонама вишепородичне стамбене градwе,
прописаним мерама уличну мрежу и реципијенте заштитити од
загађених вода,

8.7. PRAVILA ZA IZGRADWU MRE@E I OBJEKATA ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE
8.7.1. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Izgradwa
planirane
mre`e
i
objekata
elektroenergetske
infrastrukture realizova}e se prema slede}im pravilima i uslovima:
- visokonaponsku mre`u graditi podzemeno , ako je mogu}e po
postoje}im koridorima , u zonama za{tite prema uslovima
nadle`nih institucija,
- oko nadzemnih dalekovoda 110KV,koridor u kojem nije dozvoqena
gradwa, niti visoko rastiwe treba da bude 25m (ra~unato od ose
dalekovoda sa jedne strane , isto toliko i sa druge strane),
- ukr{tawe elektri~nog voda 20 KV sa autoputem i prugom izvr{iti
pozemno , kroz za{titnu cev ,pod uglom od 900 , 1m ispod dna
odvodnog kanala
- kablove polagati u yli~nim zelenim povr{inama( tako da ne
ugro`ava visoko rastiwe) ili pored saobra}ajnica i pe{a~kih
staza,ili ispod pe{a~kih staza , na rastojawu minimalno 1m od
kolovoza, na dubini najmawe 0,8m
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- elektroenergetsku mre`u polagati najmawe 0,5m od temeqa objekta.
- pri ukr{tawu sa saobra}ajnicom kabl mora biti postavqen u
za{titnu cev ; ugao ukr{tawa 900,
- pri paralelnom vo|ewu elektroenergetski i telekomunikacionih
kablova kablova najmawe rastojawe mora biti 0,5m za napone do
10KV , odnosno 1m za vi{e napone od 10 KV ;ugao ukr{tawa je 900 ;
ukr{tawe se izvodi na rastojawu 0,5m ,
- paralelno vo|ewe elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i
kanalizacije dozvoqeno je u horizontalnoj ravni na minimalnom
rastojawu 1 m
- elketroenergetski kabl mo`e da se ukr{ta sa gasovodom na
vertikalnom rastojawu 0,3m , a paraleno mogu biti minimalno na
rastojawu 0,5m.
- trafostanice graditi kao zidane , stubne ili monta`nobetonske .
Trafostanice se mogu graditi na javnim povr{inama , za to
formiranim parcelama, na parcelama gde su i stambeni ili
poslovni objekat , kao i u okviru poslovnih objekata, pri ~emu
minimalna povr{ina rezervisana za trfostanicu je 6h6 m( ne
odnosi se na stubnu trafostanicu koja se radi u trasi nadzemne
mre`e), a wena minimalna udaqenost od najbli`eg objekta 3 m.
Trafostanica mora da ima pristupni put {irine 3 m .
8.7.2. GASOVODNA INFRASTRUKTURA
Razvoj gasne mre`e nastaviti u kontinuitetu, prema potrebama
postoje}eg i planiranog stambenog, privrednog i ostalog konzuma,
gasifikaciju kombinovati s toplifikacijom ;
gasifikovati postoje}e kotlarnice gde je to tehni~ki izvodqivo,
8.8. PRAVILA I USLOVI ZA IZGRADWU MRE@E I OBJEKATA TT, RTV,
KDS INFRASTRUKTURE i OBJEKATA MOBILNE TELEFONIJE
- Kablovi TT mre`e , kao i kablovi KDS-a postavqaju se pozemno na
dubinu najmawe 0.8 m . Polagawe kablova se vr{i u uli~nim
zelenim povr{inama ( tako da ne ugro`ava visoko rastiwe) ili
pored saobra}ajnica, na rastojawu minimalno 1m od kolovoza, ili
pored pe{a~kih staza,ili ispod pe{a~kih staza na dubini
najmawe 0,8m
- TT mre`a koja slu`i za povezivawe naseqa je obavezno podzemna i
treba je postavqati u putnom pojasu saobra}ajnica na dubini 1,2 m
- ukr{tawe sa saobra}ajnicom se izvodi kroz za{titnu cev pod uglom
od 900.
- pri paralelnom vo|ewu elektroenergetski i telekomunikacionih
kablova kablova najmawe rastojawe mora biti 0,5m za napone do
10KV , odnosno 1m za vi{e napone od 10 KV ;ugao ukr{tawa je 900 ;
ukr{tawe se izvodi na rastojawu 0,5m ,
- pri ukr{tawu sa cevovodom gasovoda vodovoda i kanalizacije
vertikalno rastojawe mora biti ve}e 0,3m a pri paralelenom
vo|ewu ve}e od 0,5m
- kablovi KDS-a treba da budu polo`eni podzemno na dubini 0,8m .
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- samonosivi kablovi KDS-a postaviti na stubove NN mre`e samo uz
dozvolu i pod uslovima nadle`ne Elektrodistribucije.
- odstojawe kabla KDS-a od tla zavisi od propisne visine potrebne
za pristup objektu ili propisane visine prelaska preko odre|enih
saobra}ajnica, za {ta su potrebni uslovi nadle`nih ustanova i
javnih preduze}a.
- za kablove KDS-a va`e isti uslovi paralelenog vo|ewa i
ukr{tawa sa drugom infrastrukturom kao i za TT kablove,
- objekti za sme{taj telekomunikacionih ure|aja mobilne
telekomunikacione mre`e i opreme za RTV i KDS , mobilnih
centrala , baznih radio stanica, radiorelejnih stanica , antene i
antenskih nosa~a , mogu se postaviti u okviru objekta, na slobodnom
prostoru, u zoni privredne delatnosti ,
- objekat za sme{taj telekomunikacione i RTV opreme mo`e biti
zidan ili monta`ni, ili sme{ten na stubu,
- kompleks za sme{taj mobilne telekomunikacione opreme mora biti
ogra|en i imati pristupni put {irine 3 m koji vodi do najbli`e
javne saobra}ajnice,

8.9. PRAVILA ZA OZELEWAVAWE PROSTORA
8.9.1. Op{ti uslovi
• zelene povr{ine sa svojom bio-ekolo{kom i ambijentalno
oblikovnom ulogom, treba permanentno da se podi`u i odr`avaju i da
funkcioni{u u sistemu, kako u okviru naseqa, tako i u sprezi s
vannaseqskim zelenilom,
• uslovi za ure|ewe pojedinih zelenih povr{ina utvr|iva}e se
planovima razrade GP za wih same ili za podru~je u kojima se
nalaze,
• izgradwa maweg obima odnosno razvoj, dopuna i rekonstrukcija
postoje}ih povr{ina vr{i}e se na osnovu uslova iz planova razrade
odnosno pravila i uslova iz GP,
• izgradwa i ure|ewe zelenih povr{ina mora da bude u sprezi sa
urbanisti~ko-arhitektonskim re{ewima zona, blokova, ulica i
ambijenata, odnosno zelenilo sem osnovne za{titne uloge mora da
ima i ulogu arhitektonskih elemenata (zaklawawe, isticawe,
osloba|awe vizura itd.),
• uslovi u urbanisti~kim dokumentima bi}e, pored ostalog, zasnovani
na propisima, standardima i normativima za odre|ene vidove
zelenih povr{ina,
• pri izboru sadnog materijala imati u vidu dosada{wa iskustva
odnosno lokalne uslove,
8.9.2. Zelene povr{ine za javno kori{}ewe
Uli~no zelenilo
• postoje}e drvorede rekonstruisati i odr`avati ; izvr{iti dopunu
drvoreda u ulicama gde nedostaju odnosno sadwu u novim ulicama
koje se izvode,
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drvoredi mogu biti dvostrani ili jednostrani, zavisno od zna~aja,
karaktera i tehni~kih osobina ulice, ~emu prilagoditi i izbor
sadnica,
odr`avawe, se~u ili popunu drvoreda mo`e da vr{i samo nadle`na
slu`ba,
Parkovi i skverovi
planirano je redovno odr`avawe postoje}ih povr{ina, dopuna i
rekonstrukcija drve}a, {ibqa i cve}a, ure|ewe staza, platoa i
drugih parkovskih povr{ina, postavqawe rekvizita za igru dece i
drugog parkovskog mobilijara,
nije dozvoqena promena namene i izgradwa objekata van funkcije
parka odnosno skvera ; eventualno, u De~jem parku- skveru planom
razrade mogu}e je predvideti zatvarawe strana prema okolnim
objektima, u vidu uskog podu`nog poslovnog objekta, sa pristupnom
kru`nom saobra}ajnicom,
nove povr{ine uredi}e se prema planovima razrade odnosno na
osnovu GP ; za park ispred OUP-a obavezan je UPR,
Linijski parkovi
dva specifi~na poteza, u ulicama @elezni~koj i V.Karaxi}a, treba
da se urede i {tite kao ambijentalno vredne zelene povr{ine,
drvored kestena (Aleja) u @elezni~koj mora se zakonski za{tititi, a
obzirom na starost, mora se predvideti sukcesivna zamena stabala ;
izme|u drvoreda treba rekonstruisati pe{a~ku stazu i postaviti
rasvetu,
isto~ni potez zelenila (od Grobqa do Potoka) mora se sa~uvati,
odr`avati i po potrebi rekonstrisati, du` objekata (od Proleterske
do Industrijske) planirana je pristupna saobra}ajnica (3,00 m), dok
}e gradwa pristupa od kolovoza Ul. `elezni~ke biti selektivna u
ciqu o~uvawa celine parka,
zabrawena je izgradwa bilo kakvih objekata, saobra}ajnica, platoa i
sl. koji nisu u funkciji parka odnosno kako to planom razrade bude
utvr|eno. Obavezan je UPR,
potez u Ul. V.Karaxi}a (od N.Tesle do Tivolske) severna strana,
tretira se kao podu`ni park sa dvostrukim drvoredom i travwakom,
sem kolsko-pe{a~kih pristupa parcelama od uli~nog kolovoza, nije
dozvoqena gradwa parkinga, platoa niti objekata, sem, eventualno,
letwih ba{ta ugostiteqskih objekata,
parking prostori se mogu obezbediti du` kolovoza, du` objekata se
predvi|a pro{irewe trotoara-{etali{ta {irine do 3,00m,
do sada izgra|ene tvrde povr{ine imaju se ukloniti i prostor
vratiti u prvobitno stawe ; uslovi za ure|ewe - UPR ili Pravila i
uslovi iz GP,

Park-{uma
• formirana uz Borkova~ki potok ,iza parcela stanovawa u ulici 15.
Avgust, sa obe strane potoka sve do Borkova~kog jezera
predvi|a se weno intenzivno razvijawe, za{titu od nekontrolisane
gradwe i se~e postoje}eg drve}a, plansko gazdovawe {umskim fondom,
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za{titu vodotoka i daqe ure|ewe prostora za odmor, sport, rekreaciju,
ugostiteqstvo i sl., prema uslovima iz plana razrade,
8.9.3. Zelene povr{ine ograni~enog kori{}ewa
Zelenilo sportskih terena
• zelenilo postoje}ih i budu}ih igrali{ta, treba da zauzima 30-50%
povr{ine odre|enog kompleksa, ukqu~uju}i za{titni zeleni pojas s
visokom vegetacijom prema okolnim funkcijama ; ulovi - plan
razrade ili iz GP,
•

•

•

•

•

•

•

•

•

zelene povr{ine {kola i de~jih ustanova - moraju da ispune
za{titnu Zelenilo uz specifi~ne sadr`aje, funkcionalnu, estetsku
pa i edukativnu ulogu ; treba da zauzimaju min. 50% kompleksa i
ispune normativ od 25 m²/detetu,
zelene povr{ine zdravstvenih ustanova - imaju sli~nu ulogu,
prvenstveno za{titnu, oko objekata drugih javnih, verskih i ostalih
namena, pored za{titne, prvenstveno funkcionalno-estetsku, pa i
reprezentativnu ulogu,
zelene povr{ine u okviru stanovawa-zastupqeno na parcelama
porodi~nog, vi{eporodi~nog i me{ovitog stanovawa. Procenat
ozelewenosti parcela namewenih stanovawu treba da bude najmawe
30%.
blokovsko zelenilo - zastupqeno oko objekata vi{eporodi~ne
stambene gradwe, ali i drugih objekata zavisno od sadr`aja bloka, sa
sanitarno-higijenskom i estetskom funkcijom, treba da omogu}i
odmor, pasivnu rekreaciju stanovnika, prvenstveno dece kojoj treba
obezbediti i odgovaraju}a igrali{ta ; kod ure|ewa i odr`avawa
ovih povr{ina po`eqna je i podrazumeva se samoinicijativa
gra|ana,
zelenilo privrednih kompleksa - prvenstveno industrijskih, ima
prvenstveno za{titni karakter ; u radnim zonama, u okviru
kompleksa i lokacija pojedina~no, obavezno se predvi|a planovima
razrade odnosno Pravila i uslovi iz GP,
zelenilo radnih povr{ina treba formirani unutar kompleksa, tako
da zauzima 30-40% ukupne povr{ine. U okviru ovog procenta
formirati za{titno zelenilo obodom kompleksa
8.9.4. Zelene povr{ine specijalne namene
Za{titno zelenilo
planirano radi za{tite delova naseqa od prejakih vetrova i drugih
negativnih uticaja, bi}e po pravilu linijskog karaktera, du`
saobra}ajnica, kanala i druge infrastrukture, povezano s mre`om
zelenila u nasequ ali i van wega,
u okviru zelenih masiva mogu biti sportsko-rekreativni i
ugostiteqski sadr`aji, eventualno infrastrukturni objekti ;
parcele pod objektima ne mogu da pre|u 10% povr{ine za{titnog
zelenila,
do privo|ewa planiranog prostora nameni, te povr{ine }e se
koristiti kao poqoprivredno zemqi{te, prvenstveno kao vo}waci,
vinogradi i ba{te ; eventualna privredna eksploatacija fonda
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•

za{titnog zelenila mora biti planska, u ciqu zadr`avawa kvantuma
i kvaliteta zelenog fonda.
zelenilo grobaqa - je neophodan sadr`aj ove funkcije, kako po obimu
tako i po raznovrsnosti i kvalitetu zelenog fonda. Na ~etiri stara
rumska grobqa odr`avati postoje}i, skromni fond zelenila, uz
adekvatnu rekonstrukciju i popunu ; na novom grobqu "Barunovac"
vr{iti pravovremeno i sukcesivno ozelewavawe povr{ina
predvi|enih planom razrade,

8.10 POSEBNA PRAVILA GRA\EWA KOJA SE PRIMEWUJU U
POSTUPKU PRIBAVQAWA NAKNADNOG ODOBREWA ZA BESPRAVNO
IZGRA\ENE OBJEKTE U GRA\EVINSKOM REONU NASEQA
Посебна правила грађења утврђена овим планом примењују се на
легализацију бесправно изграђених стамбених, помоћних и других објеката,
односно изведених других грађевинских радова на постојећим објектима, без
грађевинске дозволе, у подручју обухвата плана, а који су:
- пријављени органу надлежном за издавање одобрења за изградњу до
законом прописаног рока
Овим посебним правилима утврђују се могућа одступања од Правила
грађења утврђених овим планом за нову изградњу или извођење других
радова на постојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђивање,
промена намене, затварање тераса, лођа и сл.), која се односе на:
- план парцелације,
- проценат изграђености парцеле,
- планирану спратност објекта и
- друге мање радове на постојећим објектима (промена намене, затварање
тераса, лођа и сл.).
-други стамбени објекат на парцели
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом облику и површини, одступа
од планом предвиђене, прихватиће се постојећа парцелација, тј. фактичко
стање на терену, осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције
(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, објеката јавне намене и
сл.).
Када изграђеност парцеле прелази планом дозвољени проценат, прихватиће
се одступање до 50% у односу на планом предвиђени проценат, изграђености
парцеле, под условом да није угрожено функционисање планираног
капацитета инфраструктуре и других јавних градских функција.
Одмицање од бочних суседа прихватиће се и мање, од планом прописаних за
објекте према одређеној намени, с тим да се сваки такав случај раѕматра
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појединачно и уз обавезну прибављену сагласност надлежне службе за
заштиту од пожара.
Одступање од спратности објекта прихватиће се за једну етажу у односу на
планом предвиђену спратност.
Други стамбени објекат на парцели, који је пријављен органу надлежном за
издавање одобрења за изградњу, легализоваће се и у случајевима када
одступају од планом прописаних параметара, уколико не угрожава остале
објекте на парцели, односно суседним парцелама (сваки случај појединачно
ће се разматрати и проценити могућност легализације таквог објекта).
Други мањи радови на постојећим објектима омогућиће се у сваком случају
уколико се по намени и архитектури могу уклопити у припадајући суседни
простор.

8.11

IZGRADWA I URE\EWE IZVAN GRANICA GRA\EVINSKOG
REONA

Izvan granica gra|evinskog reona (u ataru) Rume planirani su mnogi
sadr`aji. U pogledu funkcionisawa i organizacije prostora,
gra|evinsko podru~je i rubni predeo su u neraskidivoj, interaktivnoj
vezi.
Zemqi{te izvan granica gra|evinskog reona deli se na:
- poqoprivredno zemqi{te,
- {umsko zemqi{te,
- vodno zemqi{te i
- gra|evinsko zemqi{te koje je podeqeno:
a)
radne zone u ataru (RZ Jug -2 i RZ Jug-3)
b)
iskopi{ta sirovina
v)
Vo}arsko- vinogradarske zone (VVZ-1, VVZ-2, VVZ-3 i VVZ-4)
g)
Stanovawe u ataru (naseqa: "Aerodrom", "Borkovac",
"Ciglana" i "Cerje",
kao i razne lokacije za pojedina~ne objekte u ataru kao {to su:
ugostiteqski objekti, benzinske stanice, sto~no grobqe, deponija
sme}a, trafostanice, poqoprivredni aerodrom (navedene
lokacije odre|ene GP-om u grafi~kom listu br.2 - Plan namene
povr{ina u granicama obuhvata plana).
Za pojedine navedene zone (vo}arsko vinogradarske zone), kao i za
izgradwu odre|enih objekata na pojedina~nim parcelama izvan
utvr|enih zona (izgradwa na poqoprivrednom zemqi{tu), pravila i
uslovi za ure|ewe i izgradwu, data su Prostornim planom Op{tine
Ruma (Sl. list Op{tina Srema br. 19/07).
Za formirane zone gra|evinskog zemqi{ta izvan granica
gra|evinskog reona ( u ataru), kao {to su radne zone u ataru i stanovawe
u ataru kao i za pojedina~ne lokacije (ugostiteqski objekti, benzinske
pumpe, i sl), pravila i uslovi za ure|ewe i izgradwu utvrdi}e se
izradom urbanisti~kih planova (Plan detaqne regulacije) za svaku
zonu, odnosno pojedina~nu lokaciju (utvr|enu ovim planom).
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Planovi razrade (Plan generalne regulacije, Plan detaqne
regulacije) izra|iva}e se prema smernicama iz ovog plana za svaku zonu
pojedina~no, a u skladu sa odre|enom namenom prostora.
Prilikom izrade planova razrade, za zone u ataru utvr|ene ovim
planom, kao i za utvr|ene lokacije pojedina~nih sadr`aja, pravila i
uslovi za ure|ewe i izgradwu, definisa}e se prema prostornim
mogu}nostima, specifi~nostima zone, odnosno lokacije, kao i propisima
i normativima za odre|enu namenu, odnosno delatnost.

9.
POSEBNI (SPECIFI^NI) USLOVI
• pored izvoda iz dokumentacije, anketa, pravilnika sa normativima i
drugih ulaznih podataka, u GP su ugra|eni posebni uslovi nadle`nih
organa i preduze}a,
• pri izradi planova razrade (Plan generalne regulacije za ve}a
podru~ja, Plan detaqne regulacije, Urbanisti~ki projekat), tako|e
postoji obaveza pribavqawa posebnih uslova,
• za sadr`aje koji su potencijalni zaga|iva~i okoline, investitor je
du`an da na po~etku procedure pribavi, od nadle`nog organa,
procenu potrebe za izradu Studije o proceni uticaja na `ivotnu
sredinu
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