ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ЗАВРШНИ РАЧУН
ЗА 2020. ГОДИНУ

САДРЖАЈ:
• Уводна реч
• Структура остварених текућих прихода и примања
• Остварење прихода и примања у односу на план
• Структура извршених расхода и издатака
• Извршење расхода и издатака у односу на план
• Преглед извршења по корисницима
• Преглед извршења по програмима

Уводна реч

Поштовани,

Презентација која је пред вама има за циљ да вам на што једноставнији и
приступачнији начин прикаже на који начин је претходне године утрошен новац из
буџета града Сремска Митровица. Намера нам је да Вам на сажет и јасан начин
прикажемо колико је остварено прихода и примања за 2020. годину, као и колико је
утрошено расхода и издатака како по буџетским корисницима тако и по програмима.
Циљ нам је да у будућности даље унапредимо сарадњу локалне самоуправе и
грађана како у креирању буџета тако и у другим сегментима живота у локалној
заједници. Један од начина је и транспарентност трошења буџетских средстава чији
приказ је пред Вама.
Градоначелница града
Светлана Миловановић

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ
ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Приходи од
пореза
1.759.505.729,85
динара

Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине
100.217.614,49
динара

Укупно остварени
буџетски приходи
и примања
2.721.001.118,52
динара

Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
106.119.189,04
динара

Дотације и
трансфери
462.679.701,33
динара

Други приходи
292.478.883,81
динара

СТРУКТУРА ОСТВAРЕНИХ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Порески приходи; 64,66%

Трансфери; 17%
Други приходи;
10,75%
Примања од продаје
нефинансијске
имовине; 3,90%

Примања од
задуживања и
продаје финасијске
имовине; 3,69%

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
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СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА
И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске
имовине
207.060.144,39
динара

Капитални издаци
293.491.333,56
динара

Расходи за
запослене
639.702.700,43
Коришћење роба и
услуга
1.051.501.468,94

динара

динара

Укупно
извршени
расходи и
издаци износе
2.810.315.537,83
динара

Остали расходи
237.602.159,71
динара

Отплата камата
6.615.758,90
динара

Субвенције
41.767.911,01
динара

Социјално
осигурање и
социјална заштита
31.623.943,27
динара

Донације, дотације
и трансфери
300.950.117,62

динара

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
Основна средства;
Залихе; Природна
имовина; 10,40%

Отплата главнице;
Набавка финансијске
имовине; 7,37%
Расходи за запослене;
22,76%

Остали расходи;
8,45%
Права из
социјалног
осигурања;
1,13%

Донације и
трансфери;
10,71%

Субенцвије; 1,49%
Отплата камата; 0,24%

Коришћење роба и
услуга; 37,42%

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
У ОДНОСУ НА ПЛАН
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Расходи за Коришћење
запослене
роба и
услуга

Отплата
камата

Субенцвије Донације и Права из
трансфери социјалног
осигурања

План

Извршење

Остали
расходи

Основна
Отплата
средства; главнице;
Залихе;
Набавка
Природна финансијске
имовина
имовине

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА
Скупштина града 35.300.031,00 динара
Стручна служба скупштине града 7.571.988,78 динара
Градоначелник 12.144.642,32динара
Градско веће 7.636.973,81 динара
Градско правобранилаштво 5.599.344,75 динара
Градска управа за буџет и локални економски развој 316.227.037,39 динара

Месне заједнице 59.327.514,18 динара
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката 54.589.388,38 динара

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту 174.899.146,41 динара
Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине 145.495.113,00 динара
Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 292.362.507,82 динара
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 614.776.191,86 динара
Градска управа за образовање, културу и спорт 462.148.812,24 динара
Предшколска установа „Пчелица“ 273.782.086,71 динара
Установе културе 255.721.725,32 динара
Установе спорта 80.212.401,41 динар
Туристичка организација града 13.535.632,45 динара

СТРУКТУРА ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА
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СТРУКТУРА ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА

ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам
и просторно планирање
• Укупно утрошено 97.896.079,80 динара
• У току 2020. године најзначајнији део активности био је
усмерен на обављање урбанистичких и имовинско
правних послова који су у складу са надлежностима
Градске управе за урбанизам, комуналне и инспекцијске
послове и Градске управе за опште и заједничке послове
и имовину чиме је омогућено задовољавање потреба
локалног становништа и несметано функционисање
локалне самоуправе. У оквиру спровођења програма
донето је 5 Планова детаљне регулације чиме је повећана
покривеност територије планским документима. У току
2020. године у сврху озакоњења нелегално изграђених
објеката на територији Града донето је 473 решења о
озакоњењу.
• У поступку отуђења грађевинских парцела за потребе
изградње производних и комерцијалних објеката у 2020.
години отуђено је грађевинко земљиште у радној зони
"Север 2" (две парцеле), у индустријској зони “Језеро”
(три парцеле) и у индустријској зони “Исток” (једна
парцела). У поступку отуђења грађевинских парцела за.
потребе изградње стамбених и стамбено пословних
објеката отуђено је грађевинско земљиште у стамбеном
насељу “Јалија” (15 парцела) и грађевинско земљиште у

улици “Променада” (једна
парцела).
Отуђење
грађевинског земљишта се врши у складу са Законом о
планирању и изградњи у поступцима непосредне погодбе
(озакоњење и исправка граница суседне катастарске
парцеле) као и у поступку усменог јавног надметања.
Отуђење путем непосредне погодбе се врши по захтеву
странке и на овај начин у извештајном периоду отуђено је
37 грађевинских парцела физичким лицима, a oтуђење
путем усменог јавног надметања се врши у складу са
Програмом уређења, отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска
Митровица у 2020. години и на овај начин у извештајном
периоду отуђено је 22 грађевинске парцеле физичким и
правним лицима. У извештајном периоду отуђена су и 2
пословна простора у својини Града, оба у улици Стари
шор у Сремској Митровици.

ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности
• Укупно утрошено 210.643.175,65 динара
• У извештајном периоду, у оквиру програма Комунална делатност спровeдене су активности везане за
одржавање чистоће на површинама јавне намене, на одржавању зелених површина, као и на пословима
везаним за управљање гробљима и обезбеђивању погребних услуга.
• Градска управа за опште и заједничке послове и имовину у току 2020. године у оквиру овог програма
спроводила је активности на одржавању комуналне инфраструктуре, а које подразумевају управљање и
одржавање јавног осветљења, одржавање јавних зелених површина, уређење градске плаже и одржавање
затворене и отворене атмосферске канализације и црпних станица. Ова програмска активност обухвата
послове везане за одржавање постојећих објеката и инсталација јавног осветљења у Граду, приградском
насељу Мачванска Митровица и осталим насељеним местима на територији Града.

ПРОГРАМ 3. Локални економски развој
• Укупно утрошено 13.565.339,98 динара
• У оквиру овог програма реализовани су послови локалне самоуправе који се односе на подстицање
привредног амбијента, повећање запослености и субвенционисање камате приватних предузетника, а у
циљу обезбеђивање услова за привлачење инвестиција и остваривање привредног раста.
• Програм обухвата субвенционисање малих привредника на територији Града Сремска Митровица,
отпалатом субвенционисане камате на кредите које су узели мали предузетници на територији града
код Војвођанске банке, при чему су били у обавези да се јаве на предходно расписан јавни позив, а све
у циљу подршке и унапређења економског развоја и промоције предузетништва.

ПРОГРАМ 4. Развој туризма

• Укупно утрошено 22.400.632,45 динара
• Током 2020. године се кроз финансијску подршку Туристичкој организацији
града Сремска Митровица радило на унапређењу и промоцији археолошких
локалитета са остацима грађевина древног Сирмијума, међу којима се издваја
Царска палата, објекат јединственог излагања експоната од непроцењивог
значаја, захваљујући којем је Сремска Митровица сврстана међу најважнија
културно-туристичка одредишта на туристичкој мапи света. Активно учешће на
сајмовима туризма у земљи и иностранству омогућило је представљање
потенцијала града и унапређење сарадње са туристичким организацијама других
градова и земаља. Организација више манифестација и фестивала били су
јединствена прилика да се грађанима Сремске Митровице, али и гостима
приближи историјско наслеђе града, јединствена римска култура, храна и пиће
својствени овом Сремском региону, што је на крају и резултирало повећањем
прихода од туризма изнад планираног нивоа.

ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој
Укупно утрошено 125.437.782,06 динара
У извештајном периоду средства
су усмерена за
спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници, обезбеђивање јединственог водног режима,
уређење и коришћење пољопривредног земљишта, као и
спровођење мера подршке руралном развоју са циљем
обнове развојних потенцијала руралне средине. Циљ
програма у току 2020. године био је раст производње од
обављања пољопривредне делатности.
Финансирани су и геодетско-технички радови на уређењу
пољопривредног земљиша комасацијом у КО Раденковић
и делимично у КО Шашинци (у складу са Уговором и
програмом комасације у КО Шашинци). Део средства је
утрошен на уређења каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта на територији
града.
У извештајном периоду за ову програмску активност
средстава су утрошена за исплату субвенција Агенцији за
рурални развој из буџета Града Сремска Митровица.

ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине
• Укупно утрошено 36.714.856,96 динара
У току 2020. године спроведене су мере за очување животне средине и унапређење мера које спречавају угрожавање животне
срдине, очување биолошке равнотеже и биодиверизитета. Превенција ширења заразних болести као и предузимање мера у
циљу заштите људи остварена је акцијом сузбијања комараца као и редовним мониторингом.
Извршена је реализација сузбијање комараца на територији града. Завод за ДДД „ЕКО-САН ПЛУС“, је обавио сузбијање
одраслих (адултних) форми комараца са земље и из ваздуха. У складу са Уговором након спроведеног поступка јавне набавке
реализовано је и одношења анималног отпада на територији града и околних месних заједница.
Програмом је обухваћено праћење нивоа загађујућих материја у ваздуху као и систематско мерење нивоа буке у животној
средини, ради анализе измерених вредности и предузимања мера у циљу заштите животне средине и здравља људи.
Програмом је обухваћено и спровођење активности на одржавању затворене и отворене атмосферске канализације, црпних
станица као и изградња мреже фекалне канализације, а све у срху одговорног односа локалне заједнице према животној
средини и обезбеђивање бољих и еколошки квалитетнијих услова за живот становништва. У извештајном периоду вршило се
чишћење затворене атмосферске канализације млазом под притиском, чишћење сливника и ригола, постављање решетки
сливника атмосферске канализације и реконструкција шахтова и сливника.

ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Укупно утрошено 277.929.003,16 динара
• У извештајном периоду највећи део средстава усмерен је ка унапређењу организације саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре у локалној самоуправи. Град Сремска Митровица je Одлуком Владе Републике Србије започео реализацију
пројекта „Изградња станова за припаднике снага безбедности“, те је пројекат усмерен на обезбеђење недостајуће
инфраструктуре за нови стамбени комплекс и то: изградња саобраћајнице са атмосферском каналиизацијом, тротоара,
јавне расвете, комуникационих и електричних водова и постављање одговоарајуће хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације.
• Током 2020. године вршене су текуће поправке и одржавање постојећих путева, хоризонталне и вертикалне сигнализације,
послови из области саобраћаја и обезбеђивање вишег нивоа безбедности саобраћај на територији Града Сремска
Митровица. Урађена је пројектно техничка документација за реконструкцију улице Петра Прерадовића у Ср. Митровици,
пројектно техничка документација за измештање пута на локалитету Летенка и документација за изградњу нове водоводне
мреже у оквиру спортско-рекреативног кампа Летенка. Такође је урађена пројектна документација индустријске зоне
Север 3.
• Програмска активност обухвата послове везане за јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Сремска
Митровица. Те је значајан део средстава усмерен за реализацију ове услуге као и за саму набавку карата за превоз
путника.

ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање и
образовање
• Укупно утрошено 283.892.335,97 динара
У посматраном периоду завршени су сви радови на изградњи новог објекта предшколске установе у Лаћарку,
његовом спољњем уређењу и постављању мобилијара за дечије игралиште, као и опремање кухиње у истом
објекту. У оквиру новог објекта, спратности П+1, налази се шест просторија за боравак деце, санитарни
чворови, мултифункционална сала, кухиња, трпезарија, оставе за храну, као и просторије за запослене и на
тај начин побоњшани су услови боравка деце од јасленог до предшколског узраста.
Такође је образована интерресорна комисија за процену потребе пружања додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке деци којима је то потребно.

ПРОГРАМ 9. Основно образовање и
васпитање
•

Укупно утрошено
251.154.934,39 динара

• 3. Оправданост са аспекта бољих услова
рада и бољег квалитета наставе

• 4. Оправданост са аспекта енергетске
У оквиру овог програма град је у ефикасности
протеклом периоду финансирао послове
из
области
основног
образовања,
обезбедио је средстава за финансирање
материјалних
трошкова,
сталних
трошкова, трошкова путовања, услуга по
уговору, реконструкцију и одржавање
Основних школа и вршио надзор над
коришћењем тих средстава.
• У циљу унапређења квалитета основног
образовања град је у 2020. години
реализовао пројекат изградње Основне
школе "Јован Поповић“ у Сремској
Митровици.
• Изградња школе има изузетно велики
значај и више категорија оправданости:
• 1. Оправданост са аспекта безбедности
ученика и запослених.
• 2. Оправданост са аспекта здраствене
заштите ученика и запослених

ПРОГРАМ 10. Средње образовање и
васпитање

• Укупно утрошено 73.789.251,89 динара
У оквиру овог програма град је у протеклом периоду финансирао послове из области средњег образовања, обезбедио је
средстава за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, реконструкцију
и одржавање средњих школа и вршио надзор над коришћењем тих средстава.
Организоване су хуманитарне акције, стручна предавања-саветовања, обезбеђена су средства за одржавање објеката, као и
средства за несметано одржавање наставе, учешће ученика на обележавању значајних датума града, реализовани су послови
око уписа ученика, послови око сарадње образовних установа са јавним предузећима, послови у вези сарадње са републичким,
покрајинским и међуопштинским органима из области образовања.

ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита
• Укупно утрошено 106.403.183,71 динара
У току 2020. године обезбеђена су средства за функционисање Канцеларије за смањење сиромаштва и
решавање стамбенуих питања избеглих и интернорасљених лица. Програмска активност обухвата и услуге
социјалне заштите као што су саветовалиште за брак и породицу и подршку за младе који се осамостаљују.
Програмска активност обухвата збрињавање лица која се нађу у скитњи, просјачењу или другим околностима
у којима је потребан хитан прихват и краткотрајан смештај, збрињавање лица са поремећајем у друштвеном
понашању и осталих лица којима је потребано привремено или целовито збрињавање у прихватилиште након
спроведеног опсервационо - дијагностичког третмана као и смештај жена и деце жртви насиља у породици у
Сигурну кућу.
Спроведено је финансирање пројеката или делова пројеката које спроводе удружења грађана из области
социјалне заштите, а који су усмерени на помоћ особама са инвалидитетом, деци са посебним потребама и
старим лицима.

ПРОГРАМ 12. Здравствена заштита
• Укупно утрошено 68.495.962,70 динара
• У 2020. години најзначајнији део активности био је усмерен за несметано остваривање права грађана из
области примарне здравствене заштите, остваривања права у погледу заштите права пацијената и
реализације превентивних здравствених прегледа у сеоским месним заједницама.
• Програмска активност обухвата финансирање набавке медицинског материјала за спровођење акција из
области друштвене бриге за јавно здравље ( акције мерења гликемије и лидидног статуса) и финансирање
покушаја вештачке оплодње, као и финансирање рада 10 лекара опште праксе у шест села на територији
Града, набавку машина и опреме за потребе Дома здравља и Апотеке као и текуће одржавање зграда и
објеката из области примарне здравствене заштите.

ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања
• Укупно утрошено 325.215.039,39 динара
У 2020. години средства у оквиру овог програма усмерена су ка бољем функционисању установа културе, како би се задовољио
јавни интерес у области културе. Кроз програмску активност пружа се подршка установама културе на територији града Сремска
Митровица у спровођењу културних манифестација, позоришних представа, обогаћивању библиотечког фонда, истраживање,
прикупљање, заштита и излагање важних предмета/објеката културне баштине. Такође обухваћени су послови везани за очување,
унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине.
Део средстава је усмерен на реконструкцију Домова културе у сеоским месним заједницама на територији града и то: Босут,
Дивош и Мартинци.
Због епидемије вируса Covid 19, 13.12.2020. године у Музеју Срема у Сремској Митровици одржан је online 29. Фестивал
беседништва „Sirmium lux verbi – Сирмијум светлост речи“, који је организовала Установа за неговање културе „Срем“, под
покровитељством Града Сремска Митровица и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама АП Војводине

ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине

• Укупно утрошено 257.723.643,24 динара
Током 2020. године учињени су бројни напори у циљу промовисања, популаризације и унапређења физичке културе и спорта.
Финансирањем рада локалних спортских установа, одржавањем њихове инфраструктуре, изградњом градског базена створени
су услови за развој и унапређње спорта у Граду. Новчане подршке Спортском савезу Града, спортским организацијама и
појединцима омогућили су стварање услова за задовољење јавног интереса у области спорта.
У 2020. години Градска управа за образовање, културу и спорт је у сарадњи са Спортским савезом града реализовала 24
школских такмичења. За њихову реализацију набављени су реквизити, спортска опрема и пехари и медаље. Спроведена је
јавна набавка за услуге превоза на спортска такмичења и друге манифестације. Значајан износ средстава утрошен је за
постављање клизалишта на отвореном првенствено намењеног деци школског узраста.
У оквиру овог програма у извештајном периоду урађено је постављање спортско-рекреативних објеката за децу на ободу
градског парка у Сремској Митровици.

ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне
самоуправе
• Укупно утрошено
596.400.680,57динара
У оквиру овог програма у 2020. години издвојена су
средства за развој и несметано функционисања
локалне самоуправе.
Део средстава утрошен је за исплату накнаде штете
настале као последица уједа паса луталица на
територији града.
Издвојена су средства за отплату камате домаћим
пословним банкама и отплату финансијког лизинга
намењен за набавки отплате 3 нова аутомобила.

Издвојен је значајан део средстава за рад месних
заједница на територији града, за текуће поправке и
одржавање, набавку материјала и сталне трошкове
месних заједница.
Као и финансирање послова Градског правобраниоца
који се односе на заступање Града, давање правних
мишљења, праћење и проучавање правних питања од
значаја за рад органа.

ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне
самоуправе
• Укупно утрошено 62.653.635,91 динара
• У току 2020. године на седницама Градског већа усвојено је и донето више решења, закључака и других аката који су из
делокруга рада службе Градског већа.
• Донети су нови прописи и други општи акти, просторни и урбанистички планови, вршен надзор над радом јавних предузећа
чији је осноивач град, а такође и информисана јавност о раду градских управа.
• Редовно пословања Скупштине града обухвата и финансирање дотација политичким странкама за редован рад, као и рад на
спровођењу кампање за локлане изборе. Са ове позиције фиансирана су и средства за за поклоне који се додељују у оквиру
манифестације Новемабарски дани.

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво
прегледали презентацију
• Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну
града Сремска Митровица за 2020.годину, са свим пратећим
документима у целини, исту можете преузети на следећем линку
интернет странице града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs
• Уколико имате питања у вези са презентацијом или Извештајем о
извршењу
буџета,
можете
нам
писати
на
адресу:
budzet@sremskamitrovica.org.rs и оставити контакт податке за
достављање одговора.

