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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РУМЕ 

НАЦРТ 

 

Увод 

Овим Изменама и допунама, а на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана 

генералне регулације Руме (Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне 

регулације Руме, донета од стране СО Рума број 06-155-11/2022-III од 22.11.2022.) мења 

се и допуњује План генералне регулације Руме (Сл. лист општине Срема број 32/21). 

Изменама и допунама Плана генералне регулације Руме не мења се постојећа граница 

плана, већ се измене односе само на текстуални део плана. 

ПРАВНИ И ПЛАНСKИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  РУМЕ  : 

1.) ЗАKОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Службени Гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021 

2.) ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА 

ПРОСТОРНОГ И  УРБАНИСТИЧКОГ  ПЛАНИРАЊА (“Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) 

3.) ОДЛУKА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РУМЕ  (Сл.лист општине Срема бр.34/22) 

4.) ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ РУМА (Сл. лист општине Срема број 7/2015) 

 

Тачка 1. (Зоне централних садржаја) 

У поглављу  2.2.1. ЗОНЕ ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА (стр. бр 160.)  у делу Објекти 

пословања брише се трећа тачка и додаје се следећа тачка која гласи: 

 Максимална дозвољена спратност пословног објекта је П+2+Пк (максималне 

висине 16,0м). У деловима централне зоне где се ради даља разрада  планом 

детаљне регулације може се прописати и виша спратност пословних објеката, 

односно иста као и код стамбених објеката у планском пордучју али не више од 

П+4+Пк 

Тачка 2. (Породична стамбена изградња) 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 161.)  у делу Појам и 

видови брише се првa тачка и додају се следећи тачке које гласе: 

 Под породичном  стамбеном изградњом, подразумева се изградња једног  

стамбеног објекта на грађевинској парцели, који садржи максимално 2 стамбене 

јединице  (стана), за потребе породичног домаћинства, односно за потребе 

генерацијске поделе породице, као и нестамбених објеката по потреби а према 

условима парцеле. 

 У оквиру породичног становања могућа је изградња стамбеног комплекса 
породичног становања који подразумева изградњу више стамбених објеката 
(породичног становања) у оквиру јединственог комплекса на јединственој 
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парцели; за овај вид породичног становања обавезна је  даља разрада планом 
детаљне регулације или урбанистичким пројектом урбанистичко-архитектонске 
разраде 

 
У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 161.)    у делу Врста 

и намена објеката који се могу градити на грађевинској парцели брише се трећа и 

четврта тачка и додају се следеће тачке које гласе: 

 Породични стамбени објекат може да садржи макс. две  стамбене јединице на 

парцели 

 Уколико  се  граде  два  стамбена  објекта  на  парцели  укупан  број стамбених 

јединица у оба  објекта  не  сме  да прелази  2 стамбене јединице 

 Максималан број пословних функционалних јединица на парцели је укупно две 

пословне јединице  

 код објеката који садрже и становање и пословање максималан број стамбених 

јединица је две стамбене јединице и две пословне јединице на парцели 

 стамбени комплекси породичног становања садрже више стамбених (пословних) 

јединица на јединиственој парцели а минимално 3 стамбена (пословна) објекта 

на парцели комплекса 

 максималан број функционалних јединица појединачног стамбеног објекта у 

оквиру стамбеног комплекса породичног становања јесте 2 стамбене и 2 

пословне функционалне јединице (укупан број функционалних јединица на 

парцели стамбеног комплекса није прописан и зависи од броја стамбених 

објеката који чине стамбени комплекс) 

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 162.)    у делу 

Пословне делатности у оквиру породичног становања  брише се четврта тачка. 

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 162.)    у делу Врста 

и намена објеката чија је изградња забрањена  додаје се тачка која гласи: 

 Нису дозвољене делатности које могу да угрозе околину буком, вибрацијама, 

еманацијама и др., односно где техничким или другим мерама не могу да се 

предупреде или елиминишу, као и оне које обимом и карактером делатности и 

несразмерним просторним потребама превазилазе капацитете парцеле, односно 

ремете успостављени просторни режим ближе околине, укључујући саобраћај и 

инфраструктуру  

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 163.)    у делу Услови 

за парцелацију, препарцелацију и формирање грађ. парцеле у првој и четвртој тачки 

додају се следеће реченице које гласе: 

 Код парцела стамбеног комплекса породичног становања приступ на јавни пут 

остварује се преко интерне саобраћајнице  

 за стамбени комплекс мин. 900 m2 / мин.16,0m. 
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У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 163.)   у делу Положај 

објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле додају 

се следеће тачке које гласе: 

 Предња грађевинска линија објеката стамбеног комплекса породичног 

становања се може поставити и на већу удаљеност од 6,0м од регулационе 

линије у зависности од просторне организације будућег комплекса. 

 Објекти стамбеног комплекса породичног становања могу бити слободностојећи, 

двојни или објекти у низу, полуатријумски и атријумски објекти те се грађевинска 

линија одређује у складу са наведеним правилима за ову типологију објеката.  

 Пословни објекти се постављају према ближем бочном суседу на мин.1,0м од 

заједничке границе парцеле, а према даљем суседу најмање 3,0м 

 Задња грађевинска линија свих објеката се утврђује на растојању од 1,0м од 

границе са суседом или на граници са суседом  

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 165.)   у делу Најмања 

дозвољена међусобна удаљеност објеката додаје се следећа тачка која гласи: 

 Међусобно растојање објеката стамбеног комплекса породичног становања, 

унутар парцеле комплекса као и од објеката на суседним парецлама,  је 

минимално 3,5м (за слободдностојеће објекте) односно ширина дилатације за 

објекте у низу и двојне објекте, уз обавезу успостављања противпожарног 

пролаза минималне ширине 3,0м. 

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 165.)    у делу Највећи 

дозвољени индекс заузетости и изграђености грађевинске парцеле додају се 

следеће тачке које гласе: 

 На парцелама намењеним стамбеним комплексима породичног становања 
максималан индекс заузетости је 40%. 

 На парцелама намењеним стамбеним комплексима породичног становања 

максималан индекс изграђености је 1,2. 

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 165.)    у делу Највећи 

дозвољени индекс заузетости и изграђености грађевинске парцеле после четврте 

тачке додаје се поднаслов Највећа дозвољена спратност и висина објеката, брише 

се пета тачка и додаје следећа тачка која гласи: 

 Максимална спратност главног стамбеног, стамбено-пословног објекта може да 

буде до П+1+Пк са или без подрума или сутерена. 

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 166.)     у делу Услови 

за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели брише се пета тачка и 

додаје се следећа тачка која гласи: 

 У оквиру грађевинске парцеле могу да буду макс. две стамбене јединице и/или 

две пословне јединице (укупно у свим објектима). Код објеката стамбеног 

комплекса породичног становања није ограничен максимални број стамбених 

јединица на парцели комплекса док је максимални број стамбених јединица 
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унутар стамбеног (пословног) објекта 2 стамбене јединице и /или две пословне 

јединице. 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 167.)   у делу Услови 

и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила додаје 

се следећа тачка која гласи: 

 Приступ објеката стамбеног комплекса породичног становања се оставарује 

преко интерне саобраћајнице минималне ширине 3,5м за једносмерну (кружну) 

саобраћајницу  (мин 7,0м за двосмеран саобраћај) и тротоаром мин. ширине 1,0м;  

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 168.) у делу 

Архитектонски услови за објекте бришу се четврта, пета, осма и двадест и шеста 

тачка а додају се следеће тачке које гласе: 

 Слободностојећи стамбени објект подразумева независну функционалну, 

грађевинску и обликовну целину на грађевинској парцели са максимално две 

стамбене јединице. 

 Двојни стамбени објект подразумева две спојене или наслањајуће идентичне 

(симетричне) половине, подељене по вертикали средњим зидом (зидовима), са 

максимално 2 стамбене јединице и/или 2 пословне јединице у оквиру једне 

парцеле 

 По правилу, низ чини 3-7 јединица, када се прекида успостављањем пролаза мин. 

ширине 4,00 m, објекти на крају низа могу имати донекле другачији функционални 

склоп и обликовање, али у духу обликовања низа 

 Макс. висина надзитка поткровне етаже је највише 1,60m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

 Објекти стамбеног комплекса пороидчног становања се изводе на основу плана 

детаљне регулације или урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске 

разраде а у свему у складу са горе наведним правилим за одређену типологију 

(слободностојећи, објекти у низу, двојни објекти, полуатријумски, атријумски)  

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 171.)   у делу Услови 

за обнову и реконструкцију објеката брише се дванаеста  тачка и додаје се следећа 

тачка која гласи: 

 При реконструкцији се могу вршити мање промене у оквиру габарита и волумена 

објекта нпр. подизање коте пода приземља до 1,20 m, као и повећање спратне, 

односно светле висине просторија до предвиђене нормативима. 

 

У поглављу  2.3.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (стр. бр 173.)   у делу Услови 

за ограђивање грађевинске парцеле брише се четврта тачка и додаје се следећа 

тачка која гласи: 

 Простор на парцели, посебно оној где је дозвољена пољопривредна или нека 

друга делатност као и на парцели стамбеног комплекса породичног становања, 

може се преграђивати на одговарајуће функционалне целине, с тим да те ограде 

не могу бити више од спољних ограда. Ограда стамбених комплекса породичног 

становања према интерној саобраћајнице се поставља на одговарајућој 
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удаљености од интерне саобраћајнице која дозвољава несметан колско-пешачки 

приступ објекту 

 

Тачка 3. (Правила и услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре и површина) 

У поглављу  1.4.3.1. Правила и услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре и 

површина, поднаслов Друмска инфраструктура у делу Главне насељске 

саобраћајнице (стр. бр 118.)   допуњује се трећа тачка и гласи:  

 коловоз је ширине минимално 7,0m (2х3,5m) са једностраним нагибом 

 

У поглављу  1.4.3.1. Правила и услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре и 

површина, поднаслов Друмска инфраструктура у делу Стационарни саобраћај (стр. 

бр 119.)   мења се друга тачка, друга алинеја и гласи: 

 подужно паркирање: 6,0 х 2,0m (мин. 5,5 х 2,0m) 

 

Тачка 4. (Зоне пословања  мањег обима) 

У поглављу  1.2.5 Зоне пословања  мањег обима (стр. бр 54.)    мења се други став и 

гласи: 

Поменути привредни комплекси за сада се задржавају на постојећим локацијама. 

Проширење постојећих комплекса на суседне  парцеле није дозвољено, а могуће су 

мање корекције граница парцела. Могу да се модернизују  погони, производња да се 

осавремени, инфраструктура употпуни или реконструише, уреде путне и партерне 

површине, обезбеде мере заштите животне средине и друге мере. У постојећим 

(затеченим) радним (привредним) комплексима није планирано проширење 

производних капацитета, односно у постојећим као и новим локацијама зоне пословања 

мањег обима могућа је изградња искључиво пословних (управних и административних) 

и складишних објеката као и пратећих (помоћних) објеката уз обавезну израду 

урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде. 

 

Поглавље 2.5 Зоне пословања  мањег обима  (стр. бр 193.)  се брише и додаје се текст 

који гласи: 

Зона пословања мањег обима подразумева постојеће и планиране локације пословања 
мањег обима у грађевинском подручју насеља. 
За постојеће (затечене) радне комплексе не планира се проширење производних 
(прерађивачких) капацитета, односно није могућа изградња и доградња производних 
(прерађивчких) објеката унутар затечених комплекса  осим радова адаптације, 
реконструкције, санације и текућег одржавања на истим, док је за потребе доградње и 
изградње пословних, складишних и пратећих (помоћних) објеката у зони пословања 
мањег обима неопходна израда Урабнистичког пројекта урбанистичко-архитектонске 
разраде у складу са следећим параметрима: 
 

 Свака грађевинска парцела (комплекс) мора имати директан приступ на јавни пут. 
Код парцела у затеченом стању могуће је успостављање права службености 
пролаза. 

 минимална величина новоформиране парцеле (комплекса)  је 1000 m2, 
минимална ширина фронта 20,0м,  
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 максимални индекс  заузетости  до 50% (само за објекте високоградње),  
максимални индекс  изграђености  1,5 

 максимална спратност пословних објеката П+2 (са или без подрума или 
сутерена)  

 максимална спратност складишних објеката је П+0 (са или без подрума) 

 максимална спратност помоћних објеката је П+0 

 минимални проценат зеленила је 30% 

 целокупна делатност се мора одвијати унутар грађевинске парцеле. 

 Извођење подрума или сутерена могуће је у свим објектима где за то не постоје 
сметње геотехничке или хидротехничке природе. 

 Приликом изградње пословних, складишних и пратећих  (помоћних) објеката 
неопходно је примењивати стандарде светле висине  спратних етажа према 
прописима за одговарајућу делатност (начелно не испод 3,00 m). 

 Нестандардна висина објекта је у случају примене нестандардних светлних 
висина етажа и комбинације етажа: високо приземље, међуспрат, галерија, 
поткровље, мансарда. 

 Делатности које су дозвољене у зони пословања мањег обима су из домена 
терцијарних делатности (управне (административне) зграде, различите услужне 
и занатске радионице, објекти трговине на велико и мало, угоститељски и 
туристички  објекти, складишта, сајамске хале, саобраћајни терминали, сервисне 
станице за моторна возила, перионице моторних возила, поликлинике (зграде за 
здравствену заштиту) као и друге врсте пословних објеката и објеката 
компатибилних намена (култура, образовање, спорт и рекреација)) 

 није дозвољена изградња објеката за депоновање и трајно  складиштење 
опасног отпада. 

 предња грађевинска линија за складишне објекте утврђује  се је на 10 m од 
регулационе линије док је за пословне (управне, административне) на 3,0 или на 
6,0м од регулационе линије 

 бочне грађевинске линије утврђују се на минималном растојању од 3,0 m од 
границе са суседом 

 задња грађевинска линија утврђује  се  на  растојању од 3,0 m од границе са 
суседом због  противпожарног  пролаза. У изузетним случајевима задња 
грађевинска линија се утврђује на мин.удаљености од 1,0м од границе са 
суседом под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да је 
међусобни размак између објеката на две суседне парцеле већи од 4,0м, тј. већи 
од половине вишег објекта. 

 Објекти се могу градити на парцели тако да се обезбеди минимална удаљеност 
објеката од 1/2 висине вишег објекта, којом се обезбеђује безбедна зона 
приликом рушења. Могуће је градити и објекте један уз други (на растојању 
ширине дилатације) или на минималном растојању уколико то захтева 
специфичност технолошког поступка. 

 Поред пословних и складишних  објеката, на парцелама се могу градити и 
пратећи   (помоћни ) објекти у функцији главних, 

 пратећи (помоћни) објекти су:  гараже, котларнице, оставе, приручни  магацини, 
надстрешнице, мини базени-ретензије, бунари, цистерне за воду, трафо станице, 
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења 
на канализациону мрежу), ограде и сл., 

 помоћни  објекти се лоцирају унутар парцеле, али могу бити лоцирани и уз главни 
објекат, уколико технолошки процес то захтева.  Помоћни објекти се могу градити 
од скромнијих грађевинских материјала, али да задовоље све прописе и 
нормативе  за ову врсту објеката.  

 Изградњом новог објекта не сме се на било који начин угрозити суседни објекти  
(у статичком смислу и по питању намена ), 
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 стопе темеља, као и други делови објекта (подземни или надземни) не могу 
прелазити границу парцеле према суседима, 

 морају се применити све техничке мере заштите суседног постојећег објекта, 

 пожељно је формирање заштитног зеленила према суседном објекту, 

 није дозвољено, према суседу, испуштање непријатних мириса и загађеног 
ваздуха, нарочито избацивање путем техничких  справа (калориферима, 
вентилаторима и сл.), 

 површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према 
другој парцели, 

 грађевински елементи у приземљу и испод коте терена, испади  на објекту као и 
отворене степенице је потребно пројекетовати у складу са посебним правилима 
прописаним Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу ("Сл.гласник РС" 22/2015). 

 Објекти морају бити пројектовани за конкретне намене, уз примену важећих 
стандарда, норматива, прописа,  у ликовно-естетском изразу примерени 
захтевима које поставља савремена архитектура, савремен начин живота и рада. 

 Објекти треба да буду пројектовани и изведени од савремених, квалитетних, 
трајних,  функционални, статички стабилни, хидро и термо прописно изоловани, 
обликовно складни и опремљени свим савременим инсталацијама. 

 Могућа је примена монтажних објеката према фабричкој документацији у оквиру 
дозвољеног габарита и дозвољеној спратности. 

 За објекте већих димензија и сложеније намене обавезно  је испитивање 
носивости тла, а на основу добијених резултата вршиће се статички прорачун, 
избор конструктивног система и фундирање. 

 Отварање отвора нормалних димензија (и великих) на фасадама врши се  на 
уличној и фасадама оријентисаним ка властитом дворишту. 

 Коте подова приземља пословних и других објеката - износи  од 0,20 до1,5m од 
коте тротоара (или околног терена) зависно од садржаја у објекту и поседовања 
сутерена или подрума 

 Коте помоћних објеката су блиске коти дворишта, тј. 0,20m а зависиће и од 
намене објекта.  

 Код објеката општих намена - управне зграде - обавезно је извођење прописаних 
рампи за савладавање висинске разлике између тротоара и коте пода приземља 
за категорије корисника  која користе техничка помагала при кретању. 

  при изградњи нових објеката мора истовремено бити обезбеђен припадајући 
паркинг/гаражни простор, по правилу на сопственој парцели, а према 
нормативима за одговарајућу делатност; 

 кровови могу бити коси или равни, с тим да ако су кровне равни косе, нагиба је 
максимално до 30º с падом у односу на улицу и околни простор попут претежног 
броја објеката у уличном фронту , са свођењем воде у сопствено двориште, 
односно уличну канализацију, 

 уколико је кров раван препоручује се да се примени несагледив плитак лимени 
кров нагиба око 10º 

 Помоћни објекти зависно од своје намене (тзв. „прљави“ и „чисти“) лоцирају се 
унутар парцеле у складу са организацијом парцеле (део главног објекта-пословни 
део и „прљави“ део парцеле); 

 Могуће је да се лоцирају у наставку главног објекта на парцели следећи садржаји: 
магацини, складишта за сировину или готове производе, механизацију, алат, 
просторе посебне опреме и помоћних уређаја и намена (цистерне, јаме, 
контејнери и сл.); 

 Услови  за одмицање од бочних суседа увек морају бити задовољени; 

 Уколико се постављају попреко на парцели мора се остварити пролаз у дно 
парцеле ширине (мин) 5,0m; 

 Прљави помоћни објекти морају бити удаљени мин 5,0m од главног објекта 
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 Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавни пут (улицу) и то 
непосредно и директно.  Приступ парцели се мора остварити и у дно парцеле 
(„нужни пролаз“) за изузетне потребе - опште (пожар, за санитетско возило) и 
посебне - везане за делатности на парцели. 

 Приступ, односно повезивање на јавни пут, улицу мора имати мин ширину 4,0м 
за чисто пословне комплексе, односно минимално 6.0 m за складишне комплексе 
поготово уколико се исти користи као јединствен улаз-излаз (тада би ширина 
требала да се повећа на мин 7.5 m). Правилније је ова два приступа раздвојити - 
улаз у комплекс и излаз из комплекса. 

 За прелаз приступног пута парцели преко отвореног атмосферског канала мора 
се извршити зацевљење канала и  прибавити сагласност и услови надлежног 
предузећа које газдује истим. 

 На слободним површинама, могуће  је   формирати  паркинге   за путничка возила 
(на три радника једно возило) по принципу паркирања на сопственој парцели. 
Ширина паркинг простора за управно паркирање износи 2.30-2.50 m, а дужина од 
4.60 m до 5.0m. У оквиру паркиралишта потребно је резервисати простор за 
дрвореде, по моделу да се на четири паркинг места планира једно дрво. Око и 
унутар планираних паркинга потребно је обезбедити одговарајућу засену садњом 
високог растиња. У делу где се организује подужно паркирање, димензије једног 
паркинг места морају бити 6.0 х 2.5 m. 

 Приликом даље разраде појединих просторних сегмената (пословних и 
складишних комплекса), конкретизованих пројектних задатака (капацитета и сл.), 
за пројектовање и изградњу, поред наведених услова, обавезно ће се поступати 
према условима надлежних предузећа  

 Комплекси  се ограђују „индустријском“ (жичаном са бетонским стубовима) 
оградом висине мах 2.2m по границама парцела. Предња ограда може бити 
померена на рачун властитог комлекса за ширину улазне партије тако да се 
паркинг простор за посетиоце и запослене може наћи ван ограде, односно 
пословног (складишног) дела комплекса, али на простору властите парцеле. 

 Ограда према улици или другом јавном простору се поставља на сопственој 
парцели, уз регулациону линију, тако да стубови и сви елементи ограде буду на 
парцели која се ограђује. 

 Ограда између суседних парцела поставља се осовински на међусобној граници 
уколико се гради као заједничка, према договору суседа, или до границе парцеле 
која се ограђује при чему су сви елементи ограде на парцели власника ограде. 

 Простор једне грађевинске парцеле, мође се преграђивати на одговарајуће 
функционалне целине, с тим да те ограде не могу бити више од спољних ограда 
и уз услов да је обезбеђена проточност саобраћаја.     

 У склопу ограда подразумевају се колске и пешачке капије, које су у уличним 
оградама по правилу исте висине као ограда, а могу бити и посебно наглашене и 
обрађене. 

 Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

 Уређење слободних, неангажованих површина вршиће се у складу са жељом 
власника (корисника). 

 Слободне, неангажоване површине парцеле по правилу се користе за 
озелењавање и уређење дворишта, а све зависно од планиране изградње на 
парцели као и њене величине. 

 Депоновање смећа врши се у одговарајуће посуде на уређеним пунктовима у 
сопственом комплексима или у за то изграђеном помоћном објекту, евентуално у 
самом пословном објекту. Евакуација комуналног отпада се врши на градску 
депонију (будућа трансфер  станица), по уговору са  надлежним предузећем. 
Места за контејнере морају бити тако лоцирана да је омогућен несметан прилаз 
камионима за потребе пражњења контејнера. 
Места за контејнере су обавезно од тврде подлоге, бетон или асфалт. 
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 На изграђеним парцелама, односно на постојећим објектима могући су следећи 
радови на обнови и реконструкцији: 
 Доградња пословних, складишних и пратећих (помоћних) објеката (није 

могућа доградња производних објеката) до максимално дозвољеног индекса 
заузетости и изграђености. Доградња објеката врши се по правилу до 
половине површине габарита постојећег објекта. Доградња преко те величине 
сматраће се изградњом. 

      -    Реконструкција,   адапатција,   санација,   текуће   и   инвестицоне  одржавање 
        затечених производних, пословних, складишних и пратећих (помоћних) објеката 

- При реконструкцији се могу вршити мање промене у оквиру габарита и 
волумена  објекта, нпр. подизање коте пода приземља до 1,20 m, као и 
повећање спратне, односно светле висине просторија до предвиђене 
нормативима  

-   Адаптација ће се одобравати у сврху промене намене (дела) простора у 
објекту, укључујући промене у обликовној структури и уградњу или реконструкцију 
инсталација. Није дозвољена промена намене постојећег пословног, складишног 
или помоћног објекта (дела објекта) за потребе проширења капацитета 
производног процеса у постојећим привредним комплексима 

 Адаптација тавана у поткровље може да се врши на следећи начин : 
 ако је основа објекта већа, односно сам таван пространији, мин. назидак 
од 1,20 односно макс. од 1,80 m може бити повучен од ободног зида при чему се 
не мења конструкција крова, 
 ако у оквиру тавана не могу да се реше потребе инвеститора, врши се 
делимична реконструкција објекта у смислу прописаних надзиђивања (дела) 
ободних зидова уз реконструкцију крова,  
 ако су назидци већ изведени а простор се третирао као таван, исти се 
претвара у поткровље на основу пројекта адаптације: просторије, отвори и 
инсталације. 

 Доградња, реконструкција и адаптација у оквиру радова на једном објекту и у 
оквиру предходно датих услова, могу се комбиновати, а могу се одобрити у више 
наврата до попуне максимално дозвољених габарита, спратности односно у 
свему  складу са параметрима и врстом радова дозвољеним Планом за зону 
пословања мањег обима 

 Доградња, надградња, реконструкција и адаптација не могу се одобрити на 
објектима који су бесправно саграђени  

 Рушење постојећих објеката одобриће се у сврху изградње нових објеката 
односно уређења простора како је предвиђено условима из ПГР, а наложиће се 
ако је објект склон паду или је бесправно изграђен. 

 Рушење објекта који припада градитељском наслеђу одобриће се након 
консултације са надлежном установом заштите и на основу њене сагласности 
односно услова. 

 

Тачка 5. 

Сви графички прилози основног Плана генералне регулације Руме (Сл.лист општина 

Срема бр.32/21) остају да важе у целости. 


