СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
23. децембар 2015.

Година VII
број 13

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2015.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

210.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014), члана 16. тачка 4. и члана 35. став 1. тачка
2. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 23.12.2015. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања и пренета средства, као и расходи и издаци буџета Града Сремска
Митровица за 2016. годину (у даљем тексту: буџет) утврђују се у износу од 3.150.662.000,00
динара.
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Члан 2.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину,
састоје се од:
ОПИС
1
A.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

1.1.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

Економска
класификација

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

2

3

7+8

2.535.630.894,48

7

2.522.740.894,48

-буџетска средства

2.382.955.894,48

-додатни приходи буџетских корисника

139.785.000,00

-донације

0,00

1.2.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

3.150.662.000,00

2.1.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

4

2.189.406.506,05

-текући буџетски расходи

12.890.000,00

2.051.420.331,05

-расходи из додатних прихода буџетских корисника

137.986.175,00

-донације
2.2.

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

5

-текући буџетски издаци

961.255.493,95
948.166.668,95

-издаци из додатних прихода

13.088.825,00

-донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

(7+8)-(4+5)
62

0,00

Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)

92

0,00

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б.

-615.031.105,52

Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика категорија 62)

(7+8)-(4+5)+(9262)

-615.031.105,52

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

397.055.154,32

2.

Примања од продаје финансијске имовине
(9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92

0,00

3.

Неутрошена средства из претходних година

3

217.975.951,20

4.

Издаци за отплату главнице дуга

61

0,00

5.

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део категорије 62)

62

0,00

6.

Нето финансирање

(1+2+3) - (4+5)

2

615.031.105,52
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС

Економска
класификација

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

1

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

7+8

2.535.630.894,48

7

2.522.740.894,48

1. Порески приходи

71

1.533.429.348,72

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)

711

1.137.369.348,72

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину

711180

15.196.000,00

713

312.100.000,00

1.4. Остали порески приходи

83.960.000,00

2. Непорески приходи,у чему:

74

612.458.000,00

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
- приходи од продаје добара и услуга
3. Донације

731+732

4. Трансфери

733

5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771+772

6. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

0,00
376.553.545,76
300.000,00
12.890.000,00

4+5+62

3.150.662.000,00

4

2.189.406.506,05

1.1. Расходи за запослене

41

565.412.575,00

1.2. Коришћење роба и услуга

42

1.000.837.031,05

1.3. Отплата камата

44

14.000.000,00

1.4. Субвенције

45

68.000.000,00

1.5. Социјална заштита из буџета

47

80.505.000,00

48+49

187.194.100,00

463+465

273.457.800,00

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

961.255.493,95

4. Издаци за набавку финансијске имовине ( осим 6211 )

62

0,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

0,00

2. Задуживање

91

397.055.154,32

61

0,00

6211

0,00

1.6. Остали расходи
2. Трансфери

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3,извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
( класа 3, извор финансирања 14)

3

3

217.975.951,20
0,00
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Члан 3.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Редни
број

Назив програма

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

1

2

3

4

5

1

Локални развој и просторно планирање

2

Комунална делатност

3

35.943.181,05

0,00

35.943.181,05

724.662.789,84

0,00

724.662.789,84

Локални економски развој

43.453.000,00

0,00

43.453.000,00

4

Развој туризма

12.492.000,00

250.000,00

12.742.000,00

5

Развој пољопривреде

105.147.000,00

0,00

105.147.000,00

6

Заштита животне средине

16.132.300,00

0,00

16.132.300,00

7

Путна инфраструктура

541.380.662,56

0,00

541.380.662,56

8

Предшколско васпитање

180.030.000,00

78.626.000,00

258.656.000,00

9

Основно образовање

185.380.000,00

0,00

185.380.000,00

10

Средње образовање

76.935.000,00

0,00

76.935.000,00

11

Социјална и дечја заштита

105.147.000,00

0,00

105.147.000,00

12

Примарна здравствена заштита

22.303.000,00

0,00

22.303.000,00

13

Развој културе

231.630.050,00

49.853.000,00

281.483.050,00

14

Развој спорта и омладине

213.237.016,55

22.346.000,00

235.583.016,55

15

Локална самоуправа

505.714.000,00

0,00

505.714.000,00

УКУПНО

2.999.587.000,00

151.075.000,00

3.150.662.000,00

Члан 4.
Буџет за 2016. годину састоји се од:
1. Приходи и примања у износу од
2. Расхода и издатака у износу од
3. Буџетског дефицита у износу од

2.535.630.894,48 динара
3.150.662.000,00 динара
615.031.105,52 динара

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу
од 615.031.105,52 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у
износу од 217.975.951,20 динара и примања од задуживања у износу од 397.055.154,32 динара.
Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 20.000.000,00 динара. Средства
текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације,
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће
буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава.
Решење доноси Градоначелник на основу мишљења Градске управе за буџет и финансије.
Члан 6.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 5.000.000,00 динара.
Градско веће одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене у
члану 70. Закона о буџетском систему, на предлог Градске управе за буџет и финансије.
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Члан 7.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016., 2017. и 2018. годину, исказани
су у следећем прегледу:
Ек.
клас.

Р.
бр.

Опис

1

2

3

Износ у динарима
2016

2017

2018

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511

Зграде и грађевински објекти
1.

Изградња канализационе мреже са црпном
станицом у Лаћарку

492.477.195,19

453.066.977,93

0,00

24.172.178,64

0,00

0,00

141.795.977,93

0,00

Година почетка финансирања пројекта: 2007
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 329.030.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

18.500.000,00

- из кредита
- из буџета Републике Србије

5.672.178,64

- из донација
2.

ЈП «Дирекцијa за изградњу града“ - Изградња
градског базена

73.653.016,55

Година почетка финансирања пројекта: 2015
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 240.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

141.795.977,93

- из кредита

73.653.016,55

- из буџета Републике Србије
- из донација
3.

ЈП «Дирекција за изградњу града «- Изградња
подвожњака у Сремској Митровици

388.729.000,00

311.271.000,00

65.326.862,23

311.271.000,00

0,00

Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 700.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из кредита

323.402.137,77

- из буџета Републике Србије
- из донација
4.

Изградња амбуланте у МЗ „Бешеново“

5.923.000,00

0,00

0,00

5.923.000,00

0,00

0,00

Година почетка финансирања пројекта: 2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 16.650.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из кредита

5
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- из буџета Републике Србије
- из донација
Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - једногодишњи
511

Зграде и грађевински објекти
1

238.333.403,76

0,00

0,00

61.351.662,56

0,00

0,00

- из текућих прихода буџета

54.028.451,44

0,00

0,00

- из буџета Републике Србије

7.323.211,12

19.722.000,00

0,00

0,00

- из текућих прихода буџета

19.722.000,00

0,00

0,00

МЗ Кузмин-изградња капеле

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

39.901.741,20

0,00

0,00

39.901.741,20

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

ЈП «Дирекција за изградњу града»- капитално
одржавање зграда, објеката, водова, пројектно
планирање
Извори финансирања:

2.

Изградња основне школе у Мачванској Митровици

80.000.000,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

80.000.000,00

- из буџета Републике Србије
3.

Реконструкција и адаптација у просторијама
месних заједница
Извори финансирања:

4.

Извори финансирања:
5.

- из текућих прихода буџета

4.500.000,00

МЗ Јарак-изградња капеле

3.000.000,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
6.

3.000.000,00

Пројектна документација за реконструкцију
објеката градске управе
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

7.

Изградња Mесне канцеларије „Манђелос“
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

8.

8.000.000,00

Изградња хале и линије за сепарацију у
Регионалној депонији „Срем-Мачва“
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије

9.

Азил за животиње
Извори финансирања:

10.

- из текућих прихода буџета

5.000.000,00

Пројектна документација - Израда генералног
пројекта унапређења заштите Сремске и
Мачванске Митровице

3.744.000,00

0,00

0,00

3.744.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
11.

Пројектна документација - Изградња објекта
предшколске установе у Лаћарку
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

100.000,00
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Процена изводљивости - изградња комуналне
инфраструктуре и пречишћавање отпадних вода
у региону Срем

2.184.000,00

0,00

0,00

580.000,00

0,00

0,00

580.000,00

0,00

0,00

5.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

730.810.598,95

453.066.977,93

0,00

202.097.895,00

0,00

0,00

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
13.

2.184.000,00

Зграде за социјално становање - прикључење на
водоводну, канализациону и друге мреже
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

14.

Пословно спортски центар „Пинки“- Капитално
одржавање
Извори финансирања:

15.

- из текућих прихода буџета

1.500.000,00

- из додатних прихода буџетских корисника

3.950.000,00

Пословно спортски центар „Пинки“- Пројектно
планирање

1.100.000,00

Извори финансирања:

16.

- из текућих прихода буџета

900.000,00

- из додатних прихода буџетских корисника

200.000,00

Пројектно планирање канализационе и путне
мреже у к.о. Раденковић
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
УКУПНО 511
В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

512

Машине и опрема
1.

Опрема за саобраћај

120.000,00

- из текућих прихода буџета

20.000,00

- из додатних прихода буџетских корисника
2.

100.000,00

Административна опрема

12.088.825,00

- из текућих прихода буџета

9.374.000,00

- из буџета Републике Србије

200.000,00

- из додатних прихода буџетских корисника
3.

2.514.825,00

Остала опрема

189.889.070,00

- из текућих прихода буџета

0,00

4.815.000,00

- из буџета Републике Србије

181.799.070,00

- из додатних прихода буџетских корисника

3.275.000,00

УКУПНО 512

202.097.895,00

0,00

0,00

13.383.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
463

Капитални трансфери другим нивоима власти
1.

Израда истражне бушотине ИБР-1
„Раденковић“-из буџета Републике Србије

МЗ

2.

Израда примарне водоводне мреже у насељеном
месту Ноћај-из буџета Републике Србије

6.000.000,00

3.

Основно образовање - зграде и грађевински
објекти – пројектна документација

100.000,00

7

4.183.800,00
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4.

Основно образовање - машине и опрема

5.

Средње образовање - зграде и грађевински објекти
– пројектна документација

6.

Средње образовање - машине и опрема

7.

Школски спорт-адаптација подова у фискултурним
салама основних и средњих школа

1.000.000,00

Д. ОСТАЛЕ КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
1.

100.000,00
1.000.000,00

УКУПНО 463
465

23.12.2015.

1.000.000,00
13.383.800,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

Дом здравља Сремска Митровица - за набавку
медицинске опреме

6.000.000,00

УКУПНО 465

6.000.000,00

0,00

0,00

952.292.293,95

453.066.977,93

0,00

УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Члан 8.
Примања буџета по изворима, утврђују се у следећим износима и то:
План за 2016
Класа/Категорија/Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне године

300
700000
710000
711000

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

212.775.951,20

5.200.000,00

217.975.951,20

2.382.955.894,48

139.785.000,00

2.522.740.894,48

ПОРЕЗИ

1.533.429.348,72

0,00

1.533.429.348,72

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
1.137.369.348,72

0,00

1.137.369.348,72

711110

Порез на зараде
Порез на
делатности

711140

Порез на приходе од имовине

711160

Порез на приходе од осигурања лица

711180

Самодопринос

711190

Средства из
осталих извора
финан. буџeтских
корисника

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711120

713000

Средства из
буџета

приходе

од

самосталних

Порез на друге приходе

1.000.073.348,72

1.000.073.348,72

50.000.000,00

50.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

15.196.000,00

15.196.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

312.100.000,00

713120

Порез на имовину

240.000.000,00

240.000.000,00

713310

Порез на наслеђе и поклон

12.000.000,00

12.000.000,00

713420

Порез на капиталне трансакције

60.000.000,00

60.000.000,00

713610

Порез на акције на име и уделе

100.000,00

100.000,00

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

38.960.000,00

0,00

0,00

312.100.000,00

38.960.000,00

714430

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа

1.350.000,00

1.350.000,00

714510

Порези, таксе и накнаде на моторна возила

35.000.000,00

35.000.000,00

714540

Накнада за коришћење добара од општег
интереса

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10.000,00

10.000,00

600.000,00

600.000,00

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

714570

Општинске и градске комуналне таксе

714590

Накнада
путева

716000
716110

за

коришћење

општинских

ДРУГИ ПОРЕЗИ

45.000.000,00

Комунална такса на фирму

45.000.000,00

8

0,00

45.000.000,00
45.000.000,00
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730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
733000
733141
733142
733144

733146
733140
733240
740000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа градова
Други текући трансфери од Републике у
корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
градова
Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од АПВ у корист нивоа градова
Ненаменски трансфери од АПВ у корист
нивоа градова
Капитални наменски трансфери од АПВ у
корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

354.518.545,76

22.035.000,00

376.553.545,76

354.518.545,76

22.035.000,00

376.553.545,76

50.000.000,00

50.000.000,00
22.035.000,00

22.035.000,00

29.400.000,00

29.400.000,00

12.995.389,76

12.995.389,76

254.994.496,00

254.994.496,00

7.128.660,00

7.128.660,00

494.708.000,00

117.750.000,00

612.458.000,00

115.208.000,00

0,00

115.208.000,00

741140

Камате на средства
рачуна трезора града

741510

Накнада за коришћење природних добара

741520

Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА

333.900.000,00

62.291.000,00

396.191.000,00

742140

Приходи од продаје добара и услуга

180.000.000,00

45.431.000,00

225.431.000,00

742240

Таксе у корист нивоа градова

742250

Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Приходи буџета града од споредне продаје
добара и услуга
Приходи
индиректних
корисника
буџетских средстава који се остварују
додатним активностима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје
у корист нивоа градова
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Капитални добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа
градова
МЕШОВИТИ
И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи у корист
нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности у
корист нивоа градова
Примања од продаје покретних ствари у
корист нивоа градова

741530
742000

742340
742370

743000
743320
743340
744000
744240

745000
745140
770000
772110
800000
810000
811140
812140

консолидованог
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1.208.000,00

1.208.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

73.000.000,00

73.000.000,00

71.000.000,00

71.000.000,00

15.600.000,00

16.860.000,00

16.860.000,00

0,00

15.600.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

30.000.000,00

51.759.000,00

81.759.000,00

30.000.000,00

51.759.000,00

81.759.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

6.800.000,00

6.090.000,00

12.890.000,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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813140

820000
823140
900000
910000
911440

Примања од продаје осталих основних
средстава у корист нивоа градова

23.12.2015.

1.000.000,00
0,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу продају
у корист нивоа градова

1.000.000,00
6.090.000,00

6.090.000,00

6.090.000,00

6.090.000,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

397.055.154,32

0,00

397.055.154,32

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

397.055.154,32

0,00

397.055.154,32

Примања од задуживања од пословних
банака у земљи у корист нивоа градова
397.055.154,32
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2.786.811.048,80

145.875.000,00

2.932.686.048,80

ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
3+7+8+9 УКУПНО
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
2.999.587.000,00

151.075.000,00

3.150.662.000,00

7+8+9

397.055.154,32

Члан 9.
Издаци буџета по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то:
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415
416
417
420
421
422
423
424
425
426
440
441
450
4511
454
460
4631
4632
465
470
472
480
481
482
483

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Посланички додатак;
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу судова;

Средства из
буџета
3
2.051.420.331,05
515.028.000,00
377.615.000,00
67.595.000,00
1.815.000,00
15.842.000,00
16.815.000,00
12.246.000,00
23.100.000,00
922.212.431,05
228.618.000,00
28.652.131,05
253.552.300,00
180.408.000,00
157.602.000,00
73.380.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
68.000.000,00
41.000.000,00
27.000.000,00
267.624.800,00
194.465.000,00
13.383.800,00
59.776.000,00
80.005.000,00
80.005.000,00
159.550.100,00
125.706.100,00
9.344.000,00
100.000,00
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Структура
Средства из
%
осталих извора
4
68,39
17,17
12,59
2,25
0,06
0,53
0,56
0,41
0,77
30,74
7,62
0,96
8,45
6,01
5,25
2,45
0,47
0,47
2,27
1,37
0,90
8,92
6,48
0,45
1,99
2,67
2,67
5,32
4,19
0,31
0,00

Укупна јавна
средства

5
6
137.986.175,00 2.189.406.506,05
50.384.575,00
565.412.575,00
41.705.050,00
419.320.050,00
7.509.280,00
75.104.280,00
325.745,00
2.140.745,00
637.000,00
16.479.000,00
157.500,00
16.972.500,00
50.000,00
12.296.000,00
0,00
23.100.000,00
78.624.600,00 1.000.837.031,05
7.019.700,00
235.637.700,00
2.643.650,00
31.295.781,05
14.075.250,00
267.627.550,00
28.455.000,00
208.863.000,00
9.600.000,00
167.202.000,00
16.831.000,00
90.211.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
68.000.000,00
0,00
0,00
5.833.000,00
0,00
0,00
5.833.000,00
500.000,00
500.000,00
2.644.000,00
550.000,00
2.069.000,00
25.000,00

41.000.000,00
27.000.000,00
273.457.800,00
194.465.000,00
13.383.800,00
65.609.000,00
80.505.000,00
80.505.000,00
162.194.100,00
126.256.100,00
11.413.000,00
125.000,00

23.12.2015.
484

485
490
49911
49912
500
510
511
512
514
515
520
523
540
541
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Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока;
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА
Стална резерва
Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште;
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

400.000,00
24.000.000,00

0,01
0,80

25.000.000,00

0,83

5.000.000,00
20.000.000,00
948.166.668,95
928.166.668,95
726.660.598,95
196.208.070,00
4.100.000,00
1.198.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.999.587.000,00

0,17
0,67
31,61
30,94
24,23
6,54
0,14
0,04
0,00
0,00
0,67
0,67
100,00
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0,00

400.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00
5.000.000,00
0,00
20.000.000,00
13.088.825,00
961.255.493,95
10.898.825,00
939.065.493,95
4.150.000,00
730.810.598,95
5.889.825,00
202.097.895,00
0,00
4.100.000,00
859.000,00
2.057.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
151.075.000,00 3.150.662.000,00
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Члан 10.
Издаци по програмској структури утврђени су у следећим износима:
Шифра

Програм

1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

Назив

Средства из
буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

3

4

5

6

Програм 1. Локални развој и просторно планирање
1101-0001

0601

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Програм 2. Комунална делатност

35.943.181,05

0,00

35.943.181,05

35.943.181,05
724.662.789,84

0,00
0,00

35.943.181,05
724.662.789,84

0601-0001

Водоснабдевање

31.093.800,00

0,00

31.093.800,00

0601-0002

Управљање отпадним водама

42.022.178,64

0,00

42.022.178,64

0601-0003

Одржавање депонија

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0601-0005

Јавни превоз

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0601-0006

Паркинг сервис

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0601-0008

Јавна хигијена

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

186.736.000,00

0,00

186.736.000,00

0601-0010

Јавна расвета

85.310.000,00

0,00

85.310.000,00

0601-0011

Одржавање гробаља и погребне услуге

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0601-0014

Остале комуналне услуге

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

0601-П1

ПРОЈЕКАТ:МЗ Кузмин-Изградња капеле

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0601-П2
0601-П3

ПРОЈЕКАТ:МЗ Јарак-Изградња капеле
ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у
регионалној депонији «Срем-Мачва»
ПРОЈЕКАТ: Азил за животиње

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

221.700.811,20
5.000.000,00

0,00
0,00

221.700.811,20
5.000.000,00

43.453.000,00

0,00

43.453.000,00

7.390.000,00

0,00

7.390.000,00

0,00
250.000,00

36.063.000,00
12.742.000,00

0601-П4
1501

Програм 3. Локални економски развој
1501-0002

Унапређење привредног амбијента

1501-0005

Финансијска подршка локалном економском развоју
Програм 4. Развој туризма

36.063.000,00
12.492.000,00

1502-0001

Управљање развојем туризма

12.492.000,00

250.000,00

12.742.000,00

105.147.000,00

0,00

105.147.000,00

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност

80.147.000,00

0,00

80.147.000,00

0101-0002

Подстицаји пољопривредној производњи

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0101-0003

Рурални развој

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Програм 6. Заштита животне средине

16.132.300,00

0,00

16.132.300,00

Управљање заштитом животне средине и природних
вредности
Праћење квалитета елемената животне средине

10.000.000,00
2.210.000,00

0,00
0,00

10.000.000,00
2.210.000,00

3.922.300,00
541.380.662,56

0,00
0,00

3.922.300,00
541.380.662,56

1502
0101

Програм 5. Развој пољопривреде

0401
0401-0001
0401-0003
0401-П1

0701

ПРОЈЕКАТ: Заштита слива реке Саве изградњом
комуналне инфраструктуре прикупљања, транспорта и
пречишћавања отпадних вода у региону Срем
Програм 7. Путна инфраструктура

0701-0002
0701-П1
2001
2001-0001
2001-П1
2002

Одржавање путева
ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу
ка насељу КПД
Програм 8. Предшколско васпитање

152.651.662,56

0,00

152.651.662,56

388.729.000,00
180.030.000,00

0,00
78.626.000,00

388.729.000,00
258.656.000,00

Функционисање предшколских установа

179.930.000,00

78.626.000,00

258.556.000,00

ПРОЈЕКАТ: Изградња објекта предшколске установе

100.000,00
185.380.000,00

0,00
0,00

100.000,00
185.380.000,00

105.380.000,00

0,00

105.380.000,00

80.000.000,00
76.935.000,00

0,00
0,00

80.000.000,00
76.935.000,00

76.935.000,00

0,00

76.935.000,00

Програм 9. Основно образовање
2002-0001
2002-П1

2003
2003-0001

Функционисање основних школа
ПРОЈЕКАТ: Изградња основне школе у Мачванској
Митровици
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа

12

23.12.2015.
0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004

Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
105.147.000,00

0,00

105.147.000,00

Социјалне помоћи
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте
смештаја
Подршка социо-хуманитарним организацијама

22.580.000,00

0,00

22.580.000,00

5.730.000,00
6.000.000,00

0,00
0,00

5.730.000,00
6.000.000,00

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

30.272.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

30.272.000,00
5.000.000,00

0901-0005

Активности Црвеног крста

0901-0006

Дечија заштита

35.565.000,00

0,00

35.565.000,00

Програм 12. Примарна здравствена заштита

22.303.000,00

0,00

22.303.000,00

Функционисање установа примарне здравствене заштите

16.380.000,00
5.923.000,00

0,00
0,00

16.380.000,00
5.923.000,00

Програм 13. Развој културе

231.630.050,00

49.853.000,00

281.483.050,00

Функционисање локалних установа културе

190.420.050,00

49.812.500,00

240.232.550,00

37.240.000,00

0,00

37.240.000,00

1801
1801-0001
1801-П1
1201
1201-0001
1201-0002
1201-П1
1201-П2

ПРОЈЕКАТ: Изградња амбуланте у Бешенову

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест 2015
ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва SIRMIUM
LUX VERBI
Програм 14. Развој спорта и омладине

3.570.000,00

40.500,00

3.610.500,00

400.000,00
213.237.016,55

0,00
22.346.000,00

400.000,00
235.583.016,55

1301-0001

Подршка
локалним
удружењима и савезима

113.221.000,00

16.572.000,00

129.793.000,00

1301-0002

Подршка предшколском, школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

11.663.000,00
14.700.000,00

0,00
1.824.000,00

11.663.000,00
16.524.000,00

1301-П1
1301-П2

ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена

73.653.016,55

0,00

73.653.016,55

0,00
505.714.000,00

3.950.000,00
0,00

3.950.000,00
505.714.000,00

296.372.000,00
144.961.000,00

0,00
0,00

296.372.000,00
144.961.000,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

3.983.000,00

0,00

3.983.000,00

21.949.000,00

0,00

21.949.000,00

6.979.000,00

0,00

6.979.000,00

570.000,00

0,00

570.000,00

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

2.999.587.000,00

151.075.000,00

3.150.662.000,00

1301

0602

ПРОЈЕКАТ: Изградња
спортског терена

спортским

отвореног

организацијама,

вишенаменског

Програм 15. Локална самоуправа
0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0602-0002

Месне заједнице

0602-0003

Управљање јавним дугом

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

0602-0006

Информисање

0602-0007

Канцеларија за младе

0602-0008
0602-П1

Програми националних мањина
ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области
образовања
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

13

Глава

2

1.1

Раздео

1

I

Програмска
класификација

4

Функција

110

0602
0602-0001

3

14

417
423
426
465

II ПОСЕБАН ДЕО

01

Извори финансирања за Главу 1.1:
Приходи из буџета

Свега за Програм 15:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Функција 110:

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

СКУПШТИНА ГРАДА

7

Опис

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00
0,00

31.515.000,00

31.515.000,00
0,00

31.515.000,00
0,00

200.000,00
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320.000,00
170.000,00

10
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средства

31.515.000,00

9

Средства из
осталих извора

31.515.000,00

200.000,00
23.100.000,00
7.725.000,00
320.000,00
170.000,00

8

Средства из
буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01

01

01

416

2
3
4
5

6

1

5

Позиција

Члан 11.
Средства буџета у износу од 2.999.587.000,00 динара и средства из додатних прихода буџетских корисника у износу од 151.075.000,00
динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Економска
класификација

Број 13
23.12.2015.

III

II

3.1

2.1

0602

110

0602
0602-0001

6
7
8
9
10

15

01

01

01

01

01

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

3.497.000,00

3.497.000,00

3.497.000,00

3.497.000,00

3.497.000,00

3.497.000,00

3.497.000,00

3.497.000,00
3.497.000,00

3.497.000,00
3.497.000,00

0,00

3.497.000,00

3.497.000,00
0,00

3.497.000,00

3.497.000,00
0,00

3.497.000,00

3.497.000,00
0,00

3.497.000,00

3.497.000,00

0,00

3.497.000,00

2.129.000,00
381.000,00
90.000,00
600.000,00
297.000,00

31.515.000,00

2.129.000,00
381.000,00
90.000,00
600.000,00
297.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

31.515.000,00

0,00

0,00

31.515.000,00

31.515.000,00
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415
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ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Свега за Раздео I:

Извори финансирања за Раздео I:
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01

Свега за Главу 1.1:

23.12.2015.
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IV

4.1

16

110

0602
0602-0001

110

0602-0001
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20
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23
24

01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

01

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Свега за Раздео III:

Извори финансирања за Раздео III:
Приходи из буџета

Свега за Главу 3.1:

Извори финансирања за Главу 3.1:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

411
412
415
416
422
423
465

01

01

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

422
423
465

15
16
17

Функција 110:

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

411
412
415
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Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0,00

45.618.000,00

45.618.000,00

45.618.000,00

45.618.000,00

45.618.000,00

9.718.000,00
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9.718.000,00

3.732.000,00
668.000,00
190.000,00
960.000,00
20.000,00
3.750.000,00
398.000,00

45.618.000,00

45.618.000,00

3.732.000,00
668.000,00
190.000,00
960.000,00
20.000,00
3.750.000,00
398.000,00

45.618.000,00

45.618.000,00
0,00

45.618.000,00

45.618.000,00
0,00

45.618.000,00

45.618.000,00
0,00

45.618.000,00

45.618.000,00

1.910.000,00
800.000,00
8.370.000,00
4.998.000,00

1.910.000,00
800.000,00
8.370.000,00
4.998.000,00
45.618.000,00

24.682.000,00
4.418.000,00
440.000,00

24.682.000,00
4.418.000,00
440.000,00

Број 13
23.12.2015.
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Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 0602-0004:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

9.718.000,00

9.718.000,00

9.718.000,00

9.718.000,00

9.718.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00
0,00

3.983.000,00
3.983.000,00

0,00

3.983.000,00

2.868.000,00
513.000,00
36.000,00
61.000,00
50.000,00
50.000,00
405.000,00

9.718.000,00

9.718.000,00

2.868.000,00
513.000,00
36.000,00
61.000,00
50.000,00
50.000,00
405.000,00

9.718.000,00

9.718.000,00
0,00

9.718.000,00

9.718.000,00
0,00

9.718.000,00

9.718.000,00
0,00

9.718.000,00

9.718.000,00

9.718.000,00

0,00

0,00

9.718.000,00

9.718.000,00
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Приходи из буџета

Свега за Главу 4.1:

Извори финансирања за Главу 4.1:
Приходи из буџета

Свега за Програм 15:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

01

01

01

01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Функција 110:

23.12.2015.
Број 13

VI

6.1

130

0602
0602-0001

481
483

485

49911
49912
512
515

44
45

18

46

47
48
49
50

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

Стална резерва
Текућа резерва
Машине и опрема
Нематеријална имовина

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Дотације невладиним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова

Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за
редован рад

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Свега за Раздео V:

Извори финансирања за Раздео V:
Приходи из буџета

Свега за Главу 5.1:

Извори финансирања за Главу 5.1:
Приходи из буџета
3.983.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00

96.837.000,00
800.000,00
97.637.000,00

96.837.000,00
800.000,00
97.637.000,00

24.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
1.200.000,00
200.000,00

100.000,00
24.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
1.200.000,00
200.000,00

1.500.000,00
100.000,00

1.610.100,00

1.610.100,00
1.500.000,00

25.349.000,00
4.538.000,00
330.000,00
280.000,00
900.000,00
206.000,00
2.845.000,00
202.900,00
5.635.000,00
3.491.000,00
250.000,00

25.349.000,00
4.538.000,00
330.000,00
280.000,00
900.000,00
206.000,00
2.845.000,00
202.900,00
5.635.000,00
3.491.000,00
250.000,00

0,00

3.983.000,00

3.983.000,00
0,00

3.983.000,00

3.983.000,00

3.983.000,00

0,00

0,00

3.983.000,00

3.983.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01
13

411
412
413
414
415
416
421
422
423
465
472
481

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

01

01

Свега за Програм 15:

Број 13
23.12.2015.

6.2

19

411
412
414
415

416
421
423
424
425

52
53
54
55

56
57
58
59
60

800.000,00
111.637.000,00

800.000,00
111.637.000,00

60.000,00
11.768.000,00
30.397.000,00
9.015.000,00
41.582.000,00

60.000,00
11.768.000,00
30.397.000,00
9.015.000,00
41.582.000,00

6.966.000,00
1.247.000,00
273.000,00
10.000,00

800.000,00
111.637.000,00

800.000,00
111.637.000,00

6.966.000,00
1.247.000,00
273.000,00
10.000,00

110.837.000,00

110.837.000,00

0,00

110.837.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

110.837.000,00

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

14.000.000,00
0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

800.000,00
97.637.000,00

800.000,00
97.637.000,00

0,00

96.837.000,00

96.837.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Свега за Главу 6.1:

Извори финансирања за Главу 6.1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за Програм 15:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за Програмску активност 0602-0003:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:

Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

01
13

01
13

01

01

Функција 170:

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

441

0602-0002
160

51

Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата

Свега за Програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0602

0602-0003
170

01
13

23.12.2015.
Број 13

20

0601-П2
660

660

0601
0601-П1

69

68

61
62
63
64
65
66
67

01

01

01

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

Свега за Пројекат 0601-П2:

Извори финансирања за Пројекат 0601-П2
Приходи из буџета

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00
0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

144.961.000,00

4.500.000,00

144.961.000,00

144.961.000,00
144.961.000,00

144.961.000,00

0,00

0,00

144.961.000,00

144.961.000,00
144.961.000,00

144.961.000,00

144.961.000,00

0,00

144.961.000,00

14.064.000,00
283.000,00
150.000,00
262.000,00
19.722.000,00
9.014.000,00
148.000,00

144.961.000,00

14.064.000,00
283.000,00
150.000,00
262.000,00
19.722.000,00
9.014.000,00
148.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Функција 660:

Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ:МЗ Јарак-Изградња капеле
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

Свега за Пројекат 0601-П1:

Извори финансирања за Пројекат 0601-П1
Приходи из буџета

511

01

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

Функција 660:

Зграде и грађевински објекти

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОЈЕКАТ:МЗ Кузмин-Изградња капеле

Свега за Програм 15:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 0602-0002:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

511

01

01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

01

Функција 160:

Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

426
465
472
482
511
512
515

Број 13
23.12.2015.

VII

7.1

130

0602
0602-0001

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13

21

01

Свега за Програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

7.500.000,00

152.461.000,00

152.461.000,00

264.098.000,00

264.098.000,00

0,00

104.643.000,00
104.643.000,00

104.643.000,00

104.643.000,00

104.643.000,00
104.643.000,00

104.643.000,00

22.520.000,00
350.000,00
4.450.000,00
200.000,00
3.000.000,00
15.700.000,00
4.450.000,00
450.000,00
8.200.000,00
940.000,00

22.520.000,00
350.000,00
4.450.000,00
200.000,00
3.000.000,00
15.700.000,00
4.450.000,00
450.000,00
8.200.000,00
940.000,00
104.643.000,00

33.552.000,00
6.006.000,00
2.521.000,00
1.980.000,00
324.000,00

33.552.000,00
6.006.000,00
2.521.000,00
1.980.000,00
324.000,00

0,00

263.298.000,00
800.000,00

263.298.000,00
800.000,00
0,00

152.461.000,00

152.461.000,00
0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

416
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Функција 130:

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

411
412
414
415

70
71
72
73

Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Свега за Раздео VI:

Извори финансирања за Раздео VI:
Приходи из буџета

Свега за Главу 6.2:

Извори финансирања за Главу 6.2:
Приходи из буџета

Свега за Програм 2:

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета

01

01

01

23.12.2015.
Број 13

VIII

8.1

22

Свега за Програм 1:

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 1101-0001:

Приходи из буџета

И

104.643.000,00

104.643.000,00

104.643.000,00

35.943.181,05

35.943.181,05

35.943.181,05
35.943.181,05

35.943.181,05
35.943.181,05

0,00

35.943.181,05

35.943.181,05
0,00

35.943.181,05

35.943.181,05

0,00

35.943.181,05

35.943.181,05

20.729.000,00
3.711.000,00
2.105.000,00
620.000,00
1.586.000,00
120.181,05
4.092.000,00
2.930.000,00
50.000,00

104.643.000,00

104.643.000,00

20.729.000,00
3.711.000,00
2.105.000,00
620.000,00
1.586.000,00
120.181,05
4.092.000,00
2.930.000,00
50.000,00

104.643.000,00

104.643.000,00
0,00

104.643.000,00

104.643.000,00
0,00

104.643.000,00

104.643.000,00

0,00

104.643.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01

01

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:

Функција 620:

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

01

85
86
87
88
89
90
91
92
93

411
412
414
415
416
422
423
465
482

620

Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1101-0001

КОМУНАЛНЕ

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ГРАДСКА
УПРАВА
ЗА
УРБАНИЗАМ,
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Свега за Раздео VII:

Извори финансирања за Раздео VII:
Приходи из буџета

Свега за Главу 7.1:

Извори финансирања за Главу 7.1:
Приходи из буџета

Свега за Програм 15:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

1101

01

01

01

Број 13
23.12.2015.

23

98

97

95
96

94

01

01

Паркинг сервис
Друмски саобраћај

Свега за програмску активност 0601-0005:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:

Функција 451:

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

423

Свега за програмску активност 0601-0003:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:

Функција 510:

Приходи из буџета

Извори финансирања за функцију 510:

Управљање отпадом
Стални трошкови
Специјализоване услуге

Одржавање депоније

Свега за програмску активност 0601-0001:

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 630:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 630:

Јавни превоз
Друмски саобраћај
Услуге по уговору

01

01

421
424

07
13

07
13

4632

Водоснабдевање

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Водоснабдевање

70.000.000,00

70.000.000,00
70.000.000,00

70.000.000,00
70.000.000,00

0,00

70.000.000,00
70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

17.000.000,00

70.000.000,00

17.000.000,00
0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00
0,00

10.183.800,00

3.000.000,00
14.000.000,00

3.055.140,00
10.183.800,00

3.055.140,00

3.000.000,00
14.000.000,00

7.128.660,00

7.128.660,00
0,00

10.183.800,00

10.183.800,00

0,00

7.128.660,00
3.055.140,00

10.183.800,00

7.128.660,00
3.055.140,00

10.183.800,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

0601-0006
451

0601-0005
451

510

0601-0003

630

0601
0601-0001

23.12.2015.
Број 13
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0601-0014
660

0601-0011
660

0601-0008
660

101
102
103

100

99

01

01

Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

01

Остале комуналне услуге
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

Свега за програмску активност 0601-0011:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:

11.000.000,00

37.000.000,00

5.000.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

2.300.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2.300.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

37.000.000,00

37.000.000,00

5.000.000,00

37.000.000,00

37.000.000,00
0,00

37.000.000,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

37.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

37.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00
0,00

11.000.000,00
0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

424
472
481

01

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

Функција 660:

Стални трошкови

Одржавање гробаља и погребне услуге
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

Свега за програмску активност 0601-0008:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:

Функција 660:

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

Јавна хигијена
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

Свега за програмску активност 0601-0006:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:

421

01

01

421

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

Функција 451:

Услуге по уговору

423

Број 13
23.12.2015.

25

107

106

104
105

01

425

01
07
13

01

Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Одржавање путева
Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

Свега за Пројекат 0601-П4:

Извори финансирања за Пројекат 0601-П4
Приходи из буџета

Функција 540:

Зграде и грађевински објекти

Заштита биљног и животињског света и крајолика

ПРОЈЕКАТ: Азил за животиње

Свега за Пројекат 0601-П3:

Извори финансирања за Пројекат 0601-П3
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Извори финансирања за функцију 510:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:

Управљање отпадом
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

511

07
13

07
13

511
512

ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији
«Срем-Мачва»

Свега за програмску активност 0601-0014:

Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

75.000.000,00

382.184.611,20

382.184.611,20

75.000.000,00

150.300.000,00
36.528.660,00
195.355.951,20

150.300.000,00
36.528.660,00
195.355.951,20
0,00

5.000.000,00

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00

5.000.000,00
0,00

221.700.811,20

221.700.811,20

5.000.000,00

192.300.811,20

192.300.811,20

5.000.000,00

29.400.000,00

29.400.000,00

0,00

221.700.811,20

221.700.811,20

0,00

29.400.000,00
192.300.811,20

29.400.000,00
192.300.811,20

39.901.741,20
181.799.070,00

5.300.000,00

39.901.741,20
181.799.070,00

5.300.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

0,00

0,00

5.300.000,00

5.300.000,00
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0701
0701-0002
451

540

0601-П4

510

0601-П3

01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:

Функција 660:

23.12.2015.
Број 13

8.2

0601
0601-0009

110

0602
0602-0001

109

108

01

26

01
07
13

01

01

01

511

01

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
95.000.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00

3.744.000,00

3.744.000,00

3.744.000,00

3.744.000,00

284.987.181,05
36.528.660,00
195.355.951,20
516.871.792,25

284.987.181,05
36.528.660,00
195.355.951,20
516.871.792,25

0,00

3.744.000,00

3.744.000,00
0,00

3.744.000,00

3.744.000,00
0,00

3.744.000,00

3.744.000,00

0,00

3.744.000,00

3.744.000,00

3.744.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00

3.744.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00
0,00

95.000.000,00

95.000.000,00
0,00

95.000.000,00
0,00

95.000.000,00

20.000.000,00

95.000.000,00

20.000.000,00
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ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Уређење и одржавање зеленила

Свега за главу 8.1:

Извори финансирања за главу 8.1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за Програм 15:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 0602-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

Функција 110:

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Зграде и грађевински објекти

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Свега за Програм 7:

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 0701-0002:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:

Функција 451:

Земљиште

541

Број 13
23.12.2015.

0601-0001
630

620

27

129
130

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:

01
13

Свега за програмску активност 0601-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:

0,00

20.910.000,00

20.910.000,00
20.910.000,00

20.910.000,00
20.910.000,00

0,00

20.910.000,00
20.910.000,00

0,00

20.910.000,00

15.850.000,00
5.060.000,00

186.736.000,00

186.736.000,00

15.850.000,00
5.060.000,00

186.136.000,00
600.000,00

186.136.000,00
600.000,00
0,00

186.736.000,00

186.736.000,00

400.000,00
4.820.000,00
1.500.000,00
3.600.000,00
400.000,00

400.000,00
4.820.000,00
1.500.000,00
3.600.000,00
400.000,00

186.136.000,00
600.000,00

1.800.000,00
8.063.000,00
490.000,00
11.944.000,00
72.500.000,00
4.590.000,00
5.820.000,00
5.380.000,00
8.270.000,00

1.800.000,00
8.063.000,00
490.000,00
11.944.000,00
72.500.000,00
4.590.000,00
5.820.000,00
5.380.000,00
8.270.000,00

186.136.000,00
600.000,00

45.422.000,00
8.131.000,00
200.000,00
2.006.000,00
1.400.000,00

45.422.000,00
8.131.000,00
200.000,00
2.006.000,00
1.400.000,00
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01

01

Функција 630:

Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета

421
511

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0009:

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:

Водоснабдевање
Водоснабдевање
Стални трошкови
Зграде и грађевински објекти

01
13

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина

511
512
514
515

125
126
127
128

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока

421
422
423
424
425
426
465
482
484

116
117
118
119
120
121
122
123
124

Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

411
412
413
414
415
416

110
111
112
113
114
115

23.12.2015.
Број 13

28

139
140

134
135
136
137
138

131
132
133

01
07

424
425

01
07
13

01

01

Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Одржавање путева

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

Свега за програмску активност 0601-0010:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:

Функција 640:

Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета

421
424
425
426
511

Свега за програмску активност 0601-0002:

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:

Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти

01
07

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

424
425
511

Функција 520:

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

85.310.000,00

0,00

334.978.178,64

6.900.000,00
11.300.000,00

0,00
0,00
0,00

6.900.000,00
11.300.000,00

334.978.178,64

328.706.000,00
5.672.178,64
600.000,00

85.310.000,00

85.310.000,00

328.706.000,00
5.672.178,64
600.000,00

85.310.000,00

85.310.000,00
0,00

85.310.000,00
85.310.000,00

0,00

85.310.000,00

51.500.000,00
10.000.000,00
250.000,00
11.000.000,00
12.560.000,00

42.022.178,64

42.022.178,64

51.500.000,00
10.000.000,00
250.000,00
11.000.000,00
12.560.000,00

36.350.000,00
5.672.178,64

36.350.000,00
5.672.178,64
0,00

42.022.178,64

42.022.178,64

0,00

36.350.000,00
5.672.178,64

840.000,00
16.950.000,00
24.232.178,64

36.350.000,00
5.672.178,64

840.000,00
16.950.000,00
24.232.178,64
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451

0701-0002

0601-0010
640

0601-0002
520

Број 13
23.12.2015.

`

144

143

29

511

01
07
10
13

01
10

01
10

Извори финансирања за функцију 620:

ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Свега за Програм 7:

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за пројекат 0701-П1:

Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања

Функција 451:

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања

511

Свега за програмску активност 0701-0002:

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу
КПД
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

01
07
13

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
07
13

Функција 451:

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

511
512

388.729.000,00

388.729.000,00

73.653.016,55

900.000,00
446.380.662,56

900.000,00
446.380.662,56

73.653.016,55

114.755.313,67
7.323.211,12
323.402.137,77

114.755.313,67
7.323.211,12
323.402.137,77

0,00

65.326.862,23
323.402.137,77

65.326.862,23
323.402.137,77
0,00

388.729.000,00

388.729.000,00

0,00

65.326.862,23
323.402.137,77

65.326.862,23
323.402.137,77

388.729.000,00

900.000,00
57.651.662,56

900.000,00
57.651.662,56

388.729.000,00

49.428.451,44
7.323.211,12

49.428.451,44
7.323.211,12

0,00

900.000,00
57.651.662,56

900.000,00
57.651.662,56

0,00

49.428.451,44
7.323.211,12

38.851.662,56
600.000,00

49.428.451,44
7.323.211,12

38.851.662,56
600.000,00
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1301-П1
620

1301

451

0701-П1

141
142

23.12.2015.
Број 13

IX

9.1

912

2002-П1

2002

145

01

30

01
07
10
13

01
07
10
13

01

01

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

73.653.016,55

73.653.016,55

73.653.016,55

80.000.000,00

80.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.451.883.650,00

0,00
0,00

1.500.000,00
935.011.857,75

808.448.494,72
49.524.049,76
397.055.154,32
196.855.951,20

0,00
0,00
0,00

1.451.883.650,00

808.448.494,72
49.524.049,76
397.055.154,32
196.855.951,20

935.011.857,75

1.500.000,00

523.461.313,67
12.995.389,76
397.055.154,32

80.000.000,00

80.000.000,00

523.461.313,67
12.995.389,76
397.055.154,32

80.000.000,00

80.000.000,00
0,00

80.000.000,00

80.000.000,00
0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

73.653.016,55

73.653.016,55

80.000.000,00

73.653.016,55

73.653.016,55
0,00

73.653.016,55

73.653.016,55
0,00

73.653.016,55

73.653.016,55

0,00

73.653.016,55
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Извори финансирања за Раздео VIII:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео VIII:

Свега за Главу 8.2:

Извори финансирања за Главу 8.2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за Програм 9:

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

Свега за пројекат 2002-П1:

Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета

Функција 912:

Основно образовање
Зграде и грађевински објекти

ПРОЈЕКАТ: Изградња основне школе у Мачванској Митровици

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Свега за Програм 14:

Извори финансирања за Програм 14:
Примања од домаћих задуживања

Свега за Пројекат 1301-П1:

Извори финансирања за Пројекат 1301-П1
Примања од домаћих задуживања

Функција 620:

Примања од домаћих задуживања

511

10

10

10

Број 13
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980

0602
0602-П1

2001
2001-0001
911

154

146
147
148
149
150
151
152
153

01

01

Свега за Главу 9.1:

Извори финансирања за Главу 9.1:
Приходи из буџета

Свега за Програм 15:

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

Свега за пројекат 0602-П1:

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета

7.980.000,00

7.980.000,00

7.980.000,00

16.900.000,00

16.900.000,00

16.900.000,00

16.900.000,00

24.880.000,00
24.880.000,00

24.880.000,00
24.880.000,00

0,00

16.900.000,00

16.900.000,00
0,00

16.900.000,00

16.900.000,00
0,00

16.900.000,00

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

16.900.000,00

16.900.000,00

7.980.000,00

7.980.000,00

16.900.000,00

7.980.000,00

7.980.000,00
0,00

7.980.000,00

7.980.000,00
0,00

7.980.000,00
0,00

7.980.000,00

5.362.000,00
960.000,00
95.000,00
240.000,00
50.000,00
40.000,00
585.000,00
648.000,00

7.980.000,00

5.362.000,00
960.000,00
95.000,00
240.000,00
50.000,00
40.000,00
585.000,00
648.000,00
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01

01

01

Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета

Функција 980:

Образовање некласификовано на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања

Свега за Програм 8:

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 2001-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

472

01

01

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета

411
412
414
415
416
422
423
465

Функција 911:

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

23.12.2015.
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9.2

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

32

Родитељски динар за ваннаставне активности

16

01
04
07
13
16

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
04
07
13

Предшколско васпитање

ПРОЈЕКАТ: Изградња објекта предшколске установе

Свега за програмску активност 2001-0001:

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

Функција 911:

Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови-директно плаћање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина

411
412
413
414
415
416
421
421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
512
515

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа

0,00
49.981.000,00
22.035.000,00
5.000.000,00
1.610.000,00
78.626.000,00

171.950.000,00

250.576.000,00

171.950.000,00
49.981.000,00
22.035.000,00
5.000.000,00
1.610.000,00

250.576.000,00

5.000.000,00
1.610.000,00

5.000.000,00
1.610.000,00
78.626.000,00

171.950.000,00
49.981.000,00
22.035.000,00

135.771.000,00
24.303.000,00
890.000,00
3.728.000,00
5.600.000,00
1.600.000,00
18.740.000,00
500.000,00
610.000,00
3.940.000,00
1.955.000,00
9.330.000,00
22.861.000,00
16.303.000,00
200.000,00
250.000,00
255.000,00
3.590.000,00
150.000,00

49.981.000,00
22.035.000,00

250.000,00
205.000,00
3.590.000,00
150.000,00

610.000,00
3.100.000,00
805.000,00
7.530.000,00
12.386.000,00
4.703.000,00

3.740.000,00

35.137.000,00
6.290.000,00
130.000,00

171.950.000,00

171.950.000,00

171.950.000,00

50.000,00

840.000,00
1.150.000,00
1.800.000,00
10.475.000,00
11.600.000,00
200.000,00

100.634.000,00
18.013.000,00
760.000,00
3.728.000,00
5.600.000,00
1.600.000,00
15.000.000,00
500.000,00
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911

2001-П1

911

2001
2001-0001

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
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9.3

2002
2002-0001
912

175
176
177
178

174

01

Родитељски динар за ваннаставне активности

16

33

421
422
423
4631

Родитељски динар за ваннаставне активности

16

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текући трансфери осталим нивоима власти
- накнаде у натури
-социјална давања запосленима
-накнаде за превоз са посла и на посао
-накнаде за превоз са посла и на посао-додатна подршка
-награде запосленима и остали посебни расходи
- стални трошкови
- трошкови путовања
- услуге по уговору
- специјализоване услуге

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Свега за Главу 9.2:

Извори финансирања за Главу 9.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
04
07
13

Свега за Програм 8:

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за пројекат 2001-П1:

Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета

01
04
07
13

01

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета

Функција 911:

Зграде и грађевински објекти

511

100.000,00

78.626.000,00

172.050.000,00

1.360.000,00
22.000.000,00
470.000,00
75.600.000,00
750.000,00
1.000.000,00
20.000.000,00
50.000,00
5.000.000,00
43.000.000,00
600.000,00
2.700.000,00
400.000,00

5.000.000,00
1.610.000,00

0,00
0,00

78.626.000,00

172.050.000,00

0,00
49.981.000,00
22.035.000,00

5.000.000,00
1.610.000,00

0,00
0,00

172.050.000,00
0,00
0,00

0,00
49.981.000,00
22.035.000,00

1.360.000,00
22.000.000,00
470.000,00
75.600.000,00
750.000,00
1.000.000,00
20.000.000,00
50.000,00
5.000.000,00
43.000.000,00
600.000,00
2.700.000,00
400.000,00

250.676.000,00

5.000.000,00
1.610.000,00

172.050.000,00
49.981.000,00
22.035.000,00

250.676.000,00

5.000.000,00
1.610.000,00

172.050.000,00
49.981.000,00
22.035.000,00

100.000,00

100.000,00

172.050.000,00
0,00
0,00

100.000,00

100.000,00
0,00

100.000,00
0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

23.12.2015.
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2003
2003-0001
920

472

180

34

421
4631

4632

181
182

183

01

01

01

01

4632

179

105.380.000,00

105.380.000,00

105.380.000,00

105.380.000,00

105.380.000,00

1.100.000,00
100.000,00

1.100.000,00
100.000,00

1.100.000,00
56.600.000,00
600.000,00
700.000,00
12.500.000,00
4.000.000,00
32.800.000,00
1.000.000,00
1.600.000,00
300.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00

105.380.000,00

105.380.000,00

1.100.000,00
56.600.000,00
600.000,00
700.000,00
12.500.000,00
4.000.000,00
32.800.000,00
1.000.000,00
1.600.000,00
300.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00

105.380.000,00

105.380.000,00
0,00

105.380.000,00

105.380.000,00
0,00

105.380.000,00

105.380.000,00
0,00

105.380.000,00
0,00

105.380.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
4.850.000,00

105.380.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
4.850.000,00
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Капитални трансфери осталим нивоима власти
- зграде и грађевински објекти

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
Стални трошкови
Текући трансфери осталим нивоима власти
- накнаде у натури
-социјална давања запосленима
-накнаде за превоз са посла и на посао
-награде запосленима и остали посебни расходи
- стални трошкови
- трошкови путовања
- услуге по уговору
- специјализоване услуге
- текуће поправке и одржавање
- материјал
- новчане казне по решењу судова

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Свега за Главу 9.3:

Извори финансирања за Главу 9.3:
Приходи из буџета

Свега за Програм 9:

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 2002-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

Функција 912:

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

- текуће поправке и одржавање
- материјал
- новчане казне по решењу судова
Капитални трансфери осталим нивоима власти
-зграде и грађевински објекти
- машине и опрема
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Број 13
23.12.2015.

X

10.1

35

820

1201
1201-0002

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

184

411
412
414
415
422
423
424
465
472
481

01
04
07
13
16

01

01

01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

01

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама-верске заједнице

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Свега за Раздео IX:

Извори финансирања за Раздео IX:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности

Свега за Главу 9.4:

Извори финансирања за Главу 9.4:
Приходи из буџета

Свега за Програм 10:

Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета

Свега за програмску активност 2003-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

Функција 920:

- машине и опрема
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

76.935.000,00

76.935.000,00

76.935.000,00

76.935.000,00

76.935.000,00

7.578.000,00
1.357.000,00
95.000,00
330.000,00
100.000,00
990.000,00
6.000.000,00
940.000,00
1.350.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

379.245.000,00
49.981.000,00
22.035.000,00
5.000.000,00
1.610.000,00
457.871.000,00

7.578.000,00
1.357.000,00
95.000,00
330.000,00
100.000,00
990.000,00
6.000.000,00
940.000,00
1.350.000,00

0,00
49.981.000,00
22.035.000,00
5.000.000,00
1.610.000,00
78.626.000,00

76.935.000,00

76.935.000,00

379.245.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379.245.000,00

76.935.000,00

76.935.000,00
0,00

76.935.000,00

76.935.000,00
0,00

76.935.000,00

76.935.000,00
0,00

76.935.000,00
0,00

76.935.000,00

1.000.000,00
18.135.000,00

76.935.000,00

1.000.000,00
18.135.000,00

23.12.2015.
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36

0602-0007
860

199
200
201
202

Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета

01

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:

0,00

37.240.000,00

37.240.000,00

37.240.000,00

21.949.000,00

21.949.000,00

21.949.000,00

6.979.000,00
6.979.000,00

6.979.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
6.979.000,00

2.239.000,00
890.000,00
850.000,00

2.239.000,00
890.000,00
850.000,00

0,00

21.949.000,00

21.949.000,00
0,00

21.949.000,00
21.949.000,00

0,00

21.949.000,00

1.949.000,00
20.000.000,00

37.240.000,00

37.240.000,00

1.949.000,00
20.000.000,00

37.240.000,00

37.240.000,00
0,00

37.240.000,00

37.240.000,00
0,00

37.240.000,00

37.240.000,00

500.000,00

500.000,00
37.240.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Функција 860:

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним организацијама-из области омладинске политике

Канцеларија за младе
Рекреација, спорт, култура, вере, некласификовано на другом месту

Свега за Програмску активност 0602-0006:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:

Функција 830:

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

423
424
426
481

01

01

423
454

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Информисање
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Субвенције приватним предузећима

Свега за Програм 13:

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

0602-0006
830

01

Свега за програмску активност 1201-0002:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

0602

197
198

01

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

Функција 820:

Дотације невладиним организацијама-остале непрофитне институције

481

196

Дотације невладиним организацијама-удружења грађана

481

195

Број 13
23.12.2015.
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810

Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета

01

Свега за Програмску активност 0602-0008:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

01

01

208

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

481

207

423

01

Дотације невладиним организацијама-Спортски савез Града

481

206

Подршка
предшколском,
школском
и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору

Свега за Програмску активност 1301-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:

Функција 810:

Дотације невладиним организацијама-из области спорта

481

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама-за афирмацију спорта

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Свега за Програм 15:

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:

Функција 860:

Услуге по уговору
Материјал

423
426

205

203
204

Програми националних мањина
Рекреација, спорт, култура, вере, некласификовано на другом месту

Свега за Програмску активност 0602-0007:

Приходи из буџета

29.498.000,00

29.498.000,00

7.365.000,00

0,00

7.365.000,00

70.500.000,00
70.500.000,00

70.500.000,00

70.500.000,00
70.500.000,00

70.500.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

70.500.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00

70.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

29.498.000,00

570.000,00
570.000,00

29.498.000,00
0,00

0,00

570.000,00

570.000,00
570.000,00

570.000,00

420.000,00
150.000,00

6.979.000,00

570.000,00

0,00

0,00

6.979.000,00

570.000,00

420.000,00
150.000,00

6.979.000,00

6.979.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1301-0002

810

1301-0001

1301

0602-0008
860

01

23.12.2015.
Број 13

10.2

1201
1201-0001
820

1301-0003
810

213
214
215
216
217
218

212

4632

211

38

411
412
413
414
415
416

01

01

01

01

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Свега за Главу 10.1:

Извори финансирања за Главу 10.1:
Приходи из буџета

Свега за Програм 14:

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 1301-0003:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:

Функција 810:

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

481

Свега за Програмску активност 1301-0002:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:

Функција 810:

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

Специјализоване услуге
Материјал

Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама-за спортске објекте

01

01

424
426

209
210

11.663.000,00

92.163.000,00

4.279.050,00
765.280,00
195.745,00
467.000,00
140.500,00
50.000,00

73.711.050,00
13.193.280,00
620.745,00
3.633.000,00
3.525.500,00
1.740.000,00

158.901.000,00

158.901.000,00

69.432.000,00
12.428.000,00
425.000,00
3.166.000,00
3.385.000,00
1.690.000,00

158.901.000,00

158.901.000,00
0,00

92.163.000,00
92.163.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

92.163.000,00
0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

11.663.000,00

11.663.000,00

10.000.000,00

11.663.000,00

11.663.000,00
0,00

11.663.000,00
0,00

11.663.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00
1.798.000,00

11.663.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00
1.798.000,00

Број 13
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23.12.2015.

1201-П1
820

232
233
234
235

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

39

Свега за пројекат 1201-П1:

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:

3.570.000,00

3.570.000,00

3.570.000,00

3.570.000,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

5.000,00

10.500,00
25.000,00

49.812.500,00

190.420.050,00

60.000,00
2.900.000,00
520.000,00
90.000,00

0,00
47.022.500,00
200.000,00

49.812.500,00

47.022.500,00
2.590.000,00
200.000,00

1.906.150,00
7.955.250,00
26.500.000,00
1.420.000,00
2.392.000,00
501.000,00
300.000,00
172.000,00
1.175.825,00
709.000,00
590.000,00

293.700,00

190.420.050,00
0,00
0,00

190.420.050,00

190.420.050,00

20.602.000,00
440.000,00
2.579.050,00
52.450.000,00
6.389.000,00
1.430.000,00
6.851.000,00
8.000.000,00
96.000,00
202.000,00
405.000,00
450.000,00

3.610.500,00

3.570.000,00
40.500,00

3.610.500,00

3.570.000,00
40.500,00

70.500,00
2.925.000,00
520.000,00
95.000,00

240.232.550,00

190.420.050,00
47.022.500,00
200.000,00

240.232.550,00

190.420.050,00
47.022.500,00
2.590.000,00
200.000,00

20.895.700,00
440.000,00
4.485.200,00
60.405.250,00
32.889.000,00
2.850.000,00
9.243.000,00
8.501.000,00
396.000,00
374.000,00
1.580.825,00
1.159.000,00
590.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01
04

01
04

Функција 820:

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

422
423
424
426

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:

ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест 2015
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

01
04
13

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

01
04
09
13

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

Стални трошкови
Стални трошкови-директно плаћање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају

421
421
422
423
424
425
426
465
481
482
512
515
523

23.12.2015.
Број 13

10.3

40

810

1301
1301-0001

820

1201-П2

240
241
242
243
244
245
246
247
248

236
237
238
239

411
412
413
414
415
416
421
421
422

01
04
09
13

01
04
09

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

01

УСТАНОВЕ СПОРТА
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови-директно плаћање
Трошкови путовања

Свега за Главу 10.2:

Извори финансирања за Главу 10.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за Програм 13:

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине

Свега за пројекат 1201-П2:

Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета

Функција 820:

Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

423
424
426
472

ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва SIRMIUM LUX VERBI

117.000,00

2.966.000,00

11.379.000,00
2.081.000,00
80.000,00
502.000,00
697.000,00
70.000,00
16.217.000,00
260.000,00
1.297.000,00

244.243.050,00

200.000,00

194.390.050,00
47.063.000,00
2.590.000,00

244.243.050,00

194.390.050,00
47.063.000,00
2.590.000,00
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170.000,00
17.000,00

2.289.000,00
454.000,00

200.000,00
49.853.000,00

0,00
194.390.050,00

9.090.000,00
1.627.000,00
80.000,00
332.000,00
680.000,00
70.000,00
13.251.000,00
260.000,00
1.180.000,00

0,00
47.063.000,00
2.590.000,00

49.853.000,00

194.390.050,00

194.390.050,00
0,00
0,00

0,00
47.063.000,00
2.590.000,00

400.000,00

400.000,00

194.390.050,00
0,00
0,00

400.000,00

400.000,00
0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

150.000,00
80.000,00
100.000,00
70.000,00

400.000,00

150.000,00
80.000,00
100.000,00
70.000,00

Број 13
23.12.2015.

41

810

1301-П2

1301-0003
810

260

257
258
259

249
250
251
252
253
254
255
256

Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за функцију 810:
Сопствени приходи буџетских корисника

04

ПРОЈЕКАТ: Изградња отвореног вишенаменског спортског терена

Свега за Програмску активност 1301-0003:

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:

511

01
04

01
04

Функција 810:

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

425
511
512

Свега за Програмску активност 1301-0001:

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:

Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
04
09

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине

01
04
09

Функција 810:

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Залихе робе за даљу продају

423
424
426
465
472
482
483
523

1.824.000,00

4.700.000,00

250.000,00

3.950.000,00

6.524.000,00

4.700.000,00
1.824.000,00

6.524.000,00

4.700.000,00
1.824.000,00

2.200.000,00
2.600.000,00
1.724.000,00

59.293.000,00

42.721.000,00
13.072.000,00
3.500.000,00

59.293.000,00

42.721.000,00
13.072.000,00
3.500.000,00

12.234.000,00
3.050.000,00
5.150.000,00
1.629.000,00
1.300.000,00
1.722.000,00
25.000,00
1.600.000,00
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250.000,00

3.950.000,00

0,00
1.824.000,00

1.824.000,00

1.824.000,00

4.700.000,00
0,00

4.700.000,00

4.700.000,00

650.000,00
200.000,00
974.000,00

16.572.000,00

42.721.000,00

1.550.000,00
2.400.000,00
750.000,00

0,00
13.072.000,00
3.500.000,00

16.572.000,00

13.072.000,00
3.500.000,00

2.935.000,00
1.150.000,00
2.028.000,00
629.000,00
500.000,00
1.692.000,00
25.000,00
1.600.000,00

42.721.000,00
0,00
0,00

42.721.000,00

42.721.000,00

9.299.000,00
1.900.000,00
3.122.000,00
1.000.000,00
800.000,00
30.000,00

23.12.2015.
Број 13

10.4

1502
1502-0001
473

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

42

411
412
413
414
415
416
421
421
422
423
425
426
465

09

01
04
08

Примања од продаје нефинансијске имовине

09

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови-директно плаћање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА

Свега за Главу 10.3:

Примања од продаје нефинансијске имовине

Извори финансирања за Главу 10.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Свега за Програм 14:

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Свега за Пројекат 1301-П2:

Извори финансирања за Пројекат 1301-П2
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Функција 810:

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01
04
08

04
08

08

20.000,00

3.671.000,00
657.000,00
20.000,00
204.000,00
280.000,00
200.000,00
517.000,00
12.000,00
660.000,00
4.460.000,00
150.000,00
1.235.000,00
496.000,00

69.767.000,00

3.700.000,00
3.500.000,00

47.421.000,00
15.146.000,00

69.767.000,00

3.700.000,00
3.500.000,00

47.421.000,00
15.146.000,00
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60.000,00

20.000,00

22.346.000,00

47.421.000,00

3.671.000,00
657.000,00
20.000,00
204.000,00
280.000,00
200.000,00
497.000,00
12.000,00
660.000,00
4.400.000,00
150.000,00
1.215.000,00
496.000,00

3.700.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00

22.346.000,00

47.421.000,00

0,00
15.146.000,00

3.700.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00

47.421.000,00
0,00

0,00
15.146.000,00

3.950.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00
3.950.000,00

250.000,00

3.950.000,00

3.700.000,00

250.000,00

3.950.000,00

47.421.000,00
0,00

0,00

0,00

3.700.000,00

Број 13
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XI

11.1

0901
0901-0006
090

276
277
278
279

274
275

43

411
412
414
415

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13

3.700.000,00
200.000,00
72.449.000,00

0,00
0,00
413.204.050,00

11.886.000,00
2.128.000,00
1.000.000,00
430.000,00

0,00
62.459.000,00

250.000,00

12.492.000,00

413.204.050,00
0,00

0,00
250.000,00

250.000,00

12.492.000,00

12.492.000,00
0,00

0,00
250.000,00

250.000,00

12.492.000,00

12.492.000,00
0,00

0,00
250.000,00

250.000,00

250.000,00

150.000,00

12.492.000,00

12.492.000,00

12.492.000,00

30.000,00

11.886.000,00
2.128.000,00
1.000.000,00
430.000,00

485.653.050,00

200.000,00

3.700.000,00

413.204.050,00
62.459.000,00

12.742.000,00

12.492.000,00
250.000,00

12.742.000,00

12.492.000,00
250.000,00

12.742.000,00

12.492.000,00
250.000,00

12.742.000,00

12.492.000,00
250.000,00

30.000,00
150.000,00
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Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Дечја заштита
Социјална заштита некласификована на другом месту

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Свега за Раздео X:

Извори финансирања за Раздео X:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Свега за Главу 10.4:

Извори финансирања за Главу 10.4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за Програм 4:

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Свега за Програмску активност 1502-0001:

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:

01
04
08

01
04

01
04

01
04

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04

Функција 473:

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема

482
512

23.12.2015.
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44

090

0901-0002

0901-0001
090

289
290
291

287
288

280
281
282
283
284
285
286

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

01

Функција 090:

Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Зграде и грађевински објекти

Социјална заштита некласификована на другом месту

Прихватилиштва, прихватне станице и друге врсте смештаја

1.080.000,00
1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

100.000,00
400.000,00
580.000,00

15.120.000,00
22.580.000,00

1.080.000,00

100.000,00
400.000,00
580.000,00

0,00
0,00

15.120.000,00
22.580.000,00

Свега за Програмску активност 0901-0001:

7.460.000,00

22.580.000,00

22.580.000,00

0,00

15.120.000,00

15.120.000,00

7.460.000,00

7.460.000,00

7.460.000,00

0,00

15.120.000,00
15.120.000,00

15.120.000,00
15.120.000,00

34.485.000,00
34.485.000,00

7.460.000,00
0,00

0,00

7.460.000,00

34.485.000,00
34.485.000,00

34.485.000,00

0,00

34.485.000,00

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:

Функција 090:

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Финансирање грађевинског материјала

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника

Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

Свега за Програмску активност 0901-0006:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

34.485.000,00

150.000,00
50.000,00
4.750.000,00
1.500.000,00
325.000,00
1.666.000,00
10.600.000,00

34.485.000,00

150.000,00
50.000,00
4.750.000,00
1.500.000,00
325.000,00
1.666.000,00
10.600.000,00
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424
472
511

01
13

01
13

472
472

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

01

Функција 090:

Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

416
422
423
424
426
465
472

Број 13
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0901-0005
090

090

0901-0004

090

0901-0003

01

45

295

472

294

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

01

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

4.720.000,00
4.720.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

4.720.000,00

4.720.000,00
4.720.000,00

4.720.000,00
0,00

4.720.000,00

3.000.000,00
70.000,00
2.600.000,00
250.000,00
80.000,00
1.720.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

4.720.000,00

3.000.000,00
70.000,00
2.600.000,00
250.000,00
80.000,00
1.720.000,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.080.000,00
1.080.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.080.000,00
1.080.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Функција 090:

Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

Активности Црвеног крста
Социјална заштита некласификована на другом месту

Свега за Програмску активност 0901-0004:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:

Функција 090:

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

Социјална заштита некласификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Радни центар» Радивој Поповић»
Дневни боравак деце,омладине и других лица
Материјал
Специјализоване услуге
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Свега за Програмску активност 0901-0003:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:

481

01

01

4631

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

Функција 090:

Дотације невладиним организацијама-из области социјалне заштите

Социјална заштита некласификована на другом месту

Подршка социо-хуманитарним организацијама

Свега за Програмску активност 0901-0002:

Приходи из буџета

481

293

292

01

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:

23.12.2015.
Број 13

46

520

301

298
299
300

296
297

423

01

01

Управљање отпадним водама
Услуге по уговору

ПРОЈЕКАТ: Заштита слива реке Саве изградњом комуналне
инфраструктуре прикупљања, транспорта и пречишћавања отпадних
вода у региону Срем

Свега за Програмску активност 0401-0003:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:

Функција 560:

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

416
423
424

Свега за Програмску активност 0401-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:

Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

01

Функција 560:

Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама

424
481

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Свега за Програм 11:

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Свега за Програмску активност 0901-0005:

Приходи из буџета

0,00

73.865.000,00

454.300,00

0,00

454.300,00

2.210.000,00
2.210.000,00

2.210.000,00

2.210.000,00
2.210.000,00

2.210.000,00
0,00

2.210.000,00

50.000,00
160.000,00
2.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

2.210.000,00

50.000,00
160.000,00
2.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

4.000.000,00
6.000.000,00

73.865.000,00

15.120.000,00

58.745.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

10.000.000,00
0,00

0,00

4.000.000,00
6.000.000,00

0,00

15.120.000,00

0,00

58.745.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
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0401-П1

0401-0003
560

560

0401-0001

0401

01
13

01

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:

Број 13
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11.2

47

304
305
306
307
308

01

01

416
423
424
426
465

01
13

01

01

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета

01

ПРОЈЕКАТ: Изградња амбуланте у Бешенову

Свега за Програмску активност 1801-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:

Функција 760:

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета

Здравство некласифиокавно на другом месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
-Плате, додаци и накнаде запослених
-Социјални доприноси
-Накнаде запосленима
-текуће поправке и одржавање
-машине и опрема

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене заштите

Извори финансирања за Главу 11.1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 11.1:

Свега за Програм 6:

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

Свега за Пројекат 0401-П1:

Извори финансирања за Пројекат 0401-П1:
Приходи из буџета

Функција 520:

Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти

424
511

3.922.300,00

3.922.300,00

3.922.300,00

0,00

16.380.000,00
16.380.000,00

16.380.000,00

16.380.000,00
16.380.000,00

16.380.000,00
16.380.000,00

380.000,00
760.000,00
1.740.000,00
1.500.000,00
12.000.000,00
1.997.000,00
371.000,00
232.000,00
3.400.000,00
6.000.000,00

89.997.300,00

74.877.300,00
15.120.000,00

16.380.000,00
0,00

0,00

89.997.300,00

380.000,00
760.000,00
1.740.000,00
1.500.000,00
12.000.000,00
1.997.000,00
371.000,00
232.000,00
3.400.000,00
6.000.000,00

0,00
0,00

16.132.300,00

16.132.300,00

74.877.300,00
15.120.000,00

16.132.300,00

16.132.300,00
0,00

3.922.300,00

3.922.300,00
0,00

3.922.300,00
0,00

3.922.300,00

1.284.000,00
2.184.000,00

3.922.300,00

1.284.000,00
2.184.000,00
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1801-П1

760

1801-0001

1801

302
303

23.12.2015.
Број 13

11.3

48

090

0901-0004

090

0901
0901-0002

760

311

310

309

01

01

4631

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

Социјална заштита некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
-Плате, додаци и накнаде запослених
-социјални доприноси
-социјална давања запосленима
-накнаде запосленима
-стални трошкови
-услуге по уговору
-специјализоване услуге
-текуће поправке и одржавање

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Свега за Програмску активност 0901-0002:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:

Функција 090:

Текући трансфери осталим нивоима власти

Социјална заштита некласификована на другом месту

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Прихватилиштва, прихватне станице и друге врсте смештаја

Свега за Главу 11.2:

Извори финансирања за Главу 11.2:
Приходи из буџета

Свега за Програм 12:

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета

Свега за Пројекат 1801-П1:

Извори финансирања за Пројекат 1801-П1:
Приходи из буџета

4631

01

01

01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета

Функција 760:

Здравство некласифиокавно на другом месту
Зграде и грађевински објекти

511

5.923.000,00

5.923.000,00

5.923.000,00

22.303.000,00

22.303.000,00

25.552.000,00
6.150.000,00
1.101.000,00
69.000,00
248.000,00
657.000,00
1.760.000,00
390.000,00
327.000,00

0,00

25.552.000,00
6.150.000,00
1.101.000,00
69.000,00
248.000,00
657.000,00
1.760.000,00
390.000,00
327.000,00

4.650.000,00
4.650.000,00

4.650.000,00

4.650.000,00
4.650.000,00

4.650.000,00
4.650.000,00

0,00

4.650.000,00

4.650.000,00

22.303.000,00

22.303.000,00

4.650.000,00

22.303.000,00

22.303.000,00
0,00

22.303.000,00

22.303.000,00
0,00

5.923.000,00

5.923.000,00
0,00

5.923.000,00
0,00

5.923.000,00

5.923.000,00

5.923.000,00

5.923.000,00
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11.4

0901
0901-0006
010

312
313

49

Извори финансирања за Раздео XI:

Свега за Главу 11.4:

Извори финансирања за Главу 11.4:
Приходи из буџета

Свега за Програм 11:

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 0901-0006:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

30.202.000,00

1.080.000,00

1.080.000,00
1.080.000,00

1.080.000,00
1.080.000,00

0,00

1.080.000,00
1.080.000,00

1.080.000,00
1.080.000,00

1.080.000,00
0,00

0,00

1.080.000,00

1.080.000,00
1.080.000,00

1.080.000,00
1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

80.000,00
1.000.000,00

30.202.000,00

30.202.000,00

80.000,00
1.000.000,00

30.202.000,00

30.202.000,00
0,00

30.202.000,00

30.202.000,00

25.552.000,00
25.552.000,00

30.202.000,00
0,00

0,00

25.552.000,00

25.552.000,00
25.552.000,00

25.552.000,00
0,00

25.552.000,00

330.000,00
8.500.000,00
5.800.000,00
220.000,00

25.552.000,00

330.000,00
8.500.000,00
5.800.000,00
220.000,00
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01

01

01

01

Функција 010:

Извори финансирања за функцију 010:
Приходи из буџета

423
472

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ И
ОМЛАДИНИ ОБОЛЕЛОЈ ОД ТЕШКИХ БОЛЕСТИ

Свега за Главу 11.3:

Извори финансирања за Главу 11.3:
Приходи из буџета

Свега за Програм 11:

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 0901-0004:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:

Функција 090:

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Дечја заштита
Болест и инвалидност
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

01

01

01

01

-материјал
-накнада за социјалну заштиту из буџета
-помоћ у кући на селу
-кућа на пола пута

23.12.2015.
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XII

12.1

50

410

1501-0005

1501
1501-0002
410

323
324

01

Извори финансирања за Програм 3:

Свега за Програмску активност 1501-0005:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005:

Функција 410:

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

Општи економски и комерцијални послови
Субвенције приватним предузећима
Текући трансфери осталим нивоима власти
-Суфинансирање програма јавних радова
-Суфинансирање програма стручна пракса

Финансијска подршка локалном економском развоју

Свега за програмску активност 1501-0002:

Приходи из буџета

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

0,00

36.063.000,00
36.063.000,00

36.063.000,00

36.063.000,00
36.063.000,00

36.063.000,00
36.063.000,00

0,00

36.063.000,00

7.000.000,00
29.063.000,00
19.000.000,00
10.063.000,00

7.390.000,00

7.000.000,00
29.063.000,00
19.000.000,00
10.063.000,00

7.390.000,00
0,00

7.390.000,00

7.390.000,00

7.390.000,00

7.390.000,00

7.390.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
7.390.000,00

1.000.000,00
434.000,00

1.000.000,00
434.000,00

128.462.300,00
15.120.000,00
143.582.300,00

3.189.000,00
571.000,00
1.000,00
135.000,00
260.000,00
300.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3.189.000,00
571.000,00
1.000,00
135.000,00
260.000,00
300.000,00

128.462.300,00
15.120.000,00
143.582.300,00
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01

01

454
4631

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

465
481

321
322

Функција 410:

Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-Развојна асоцијација Срема

411
412
414
415
416
423
4511

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног амбијента
Општи економски и комерцијални послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Свега за Раздео XI:

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

314
315
316
317
318
319
320

01
13
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XIII

13.1

0101-0002
421

421

0101
0101-0001

51

336

465
511
514

333
334
335

Функција 421:

Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
– субвенционисање камата
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 0101-0001:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:

Функција 421:

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета

Пољопривреда
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама-Уређење каналске мреже
Остале донације, дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Култивисана имовина

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за пољопривредну делатност

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Свега за Раздео XII:

Извори финансирања за Раздео XII:
Приходи из буџета

Свега за Главу 12.1:

Извори финансирања за Главу 12.1:
Приходи из буџета

Свега за Програм 3:

Приходи из буџета
43.453.000,00

43.453.000,00

43.453.000,00

43.453.000,00

43.453.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

80.147.000,00
80.147.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

80.147.000,00

80.147.000,00
80.147.000,00

80.147.000,00
80.147.000,00

15.000.000,00
190.000,00
3.500.000,00
500.000,00

15.000.000,00
190.000,00
3.500.000,00
500.000,00
80.147.000,00

1.344.000,00
241.000,00
44.000,00
750.000,00
18.000.000,00
4.978.000,00
35.600.000,00

1.344.000,00
241.000,00
44.000,00
750.000,00
18.000.000,00
4.978.000,00
35.600.000,00

0,00

43.453.000,00

43.453.000,00
0,00

43.453.000,00

43.453.000,00
0,00

43.453.000,00

43.453.000,00

0,00

43.453.000,00
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01

4511

01

01

411
412
415
416
421
423
424
4511

325
326
327
328
329
330
331
332

01

01

01
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0101-0003
421

337

52

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности

10
13
16

Свега за Разделе I-XIII:

Извори финансирања за Разделе I-XIII :
Приходи из буџета
Сопствени прих4оди буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Свега за Раздео XIII:

Извори финансирања за Раздео XIII:
Приходи из буџета

Свега за Главу 13.1:

Извори финансирања за Главу 13.1:
Приходи из буџета

Свега за Програм 5:

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 0101-0003:

Приходи из буџета

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003:

Функција 421:

Рурални развој
Пољопривреда
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
– Агенција за рурални развој
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета

Свега за Програмску активност 0101-0002:

Приходи из буџета

01
04
07
08

01

01

01

01

01

4511

01

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:

105.147.000,00

0,00
112.440.000,00
22.035.000,00
3.700.000,00
0,00
5.200.000,00
1.610.000,00
151.075.000,00

2.340.231.844,72
0,00
49.524.049,76
0,00
397.055.154,32
212.775.951,20
0,00
2.999.587.000,00

105.147.000,00

0,00

3.700.000,00
397.055.154,32
217.975.951,20
1.610.000,00
3.150.662.000,00

2.340.231.844,72
112.440.000,00
71.559.049,76

105.147.000,00

105.147.000,00

105.147.000,00

105.147.000,00

105.147.000,00

105.147.000,00

105.147.000,00
0,00

105.147.000,00

105.147.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

105.147.000,00
0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
У складу са Законом о начину одређивања максималног број запослених у јавном сектору
(„Службени галсник РС“, бр. 68/2015) и Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донео министар финансија на основу
одредби члана 36а. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014) Скупштина града Сремска Митровица
ће донети посебан акт којим ће се утврдити максималан број запослених за сваки организациони
облик у систему Града Сремска Митровица.
Даном ступања на снагу акта из става 1. овог члана исти постаје саставан део ове одлуке.
Члан 13.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.
Члан 14.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање, који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 15.
За извршење буџета одговоран је начелник Градске управе за буџет и финансије.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом, одговоран је
руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава код кога обавеза
настаје.
Члан 16.
У складу са чланом 36. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009,
78/2011 и 68/2015) и Одлуке о задуживању града бр. 401-193/2015-I од 20.02.2015. године
Град Сремска Митровица је након спроведеног поступка јавне набавке склопио уговор о
наменском кредиту са ERSTE банком за финансирање пројекта „Изградња подвожњака“
у износу до 490.000.000,00 динара и уговор о наменском кредиту са банком INTESA за
финансирање пројекта „Изградња градског базена“ у износу до 121.500.000,00 динара.
Повлачење средстава из уговореног кредита врши се паралелно са динамиком реализције радова
на изградњи предметних инфраструктурних објеката.
Члан 17.
Директни буџетски корисници су дужни донети Програм рада за 2016. годину уз сагласност
Градског већа и програм извршења буџета за средства предвиђена овом Одлуком, пре подношења
захтева за пренос средстава буџета.
Обавеза из става 1. овог члана не односи се на средства за зараде запослених и сталне
трошкове из претходне буџетске године.
Члан 18.
У року од 15 дана од ступања на снагу ове Одлуке, директни корисници буџетских средстава
који су у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, врше
расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о
53
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томе обавештавају свог индиректног корисника, а по добијању сагласности Градске управе за
буџет и финансије.
Директном кориснику буџетских средстава који не поступи у складу са претходним ставом
неће се вршити пренос средстава буџета, укључујући и средства за плате.
Члан 19.
Распоред планираних расхода врши се тромесечним плановима (квотама), које доноси
Градска управа за буџет и финансије.
Директни корисник средстава буџета може вршити преузимање обавеза у границама
прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 20.
Индиректни корисници буџета су у обавези да пре почетка тромесечја доставе програм
извршења буџета по тромесечјима до краја буџетске године, надлежном директном буџетском
кориснику.
Директни корисници буџета су у обавези да пре почетка тромесечја доставе програм извршења
буџета по тромесечјима до краја буџетске године Градској управи за буџет и финансије.
Програмом не може бити предвиђено преузимање нових обавеза на терет буџета, ако постоје
раније преузете, а неизмирене обавезе, осим у случају обавеза по основу сталних трошкова када
се мора предвидети измирење најмање 50 % раније преузетих, а неизмирених обавеза.
Члан 21.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева, а у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије),
у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему и Правилником о буџетском рачуноводству
Града Сремска Митровица.
Члан 22.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за
намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за
плаћање у више година, на основу предлога Градске управе за буџет и финансије, уз сагласност
Градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 7. ове Одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама у 2015. години, а
неизвршене у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 23.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је Законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 24.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације
утврђене одлуком и одобреном квотом.
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Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом
56. став 3. Закона о буџетском систему.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
У случају преузимања обавеза преко износа одобрене квоте, Градска управа за буџет и
финансије је овлашћена да наложи кориснику буџета раскид уговора у делу прекорачења износа.
Члан 25.
Градоначелник може донети одлуку о промени апропријација у складу са чланом 61. Закона
о буџетском систему.
Члан 26.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Градске управе за буџет и финансије ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода
и извршењу расхода у року од 10 дана од истека тромесечја.
Члан 27.
Градска управа за буџет и финансије обавезна је да редовно прати извршење буџета и два
пута годишње информише Градоначелника и Градско веће о оствареним приходима и извршеним
расходима буџета, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
Члан 28.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују
јавне набавке.
Преузимање обавеза директног буџетског корисника на терет буџета може се вршити само у
складу са планом набавки на који је дата сагласност Градске управе за буџет и финансије, односно,
индиректног буџетског корисника само у складу са планом набавки на који је дата сагласност
надлежног директног буџетског корисника.
План набавке који није у складу са чланом 20. ове Одлуке је ништаван.
Набавком мале вредности сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним
набавкама.
Покретање поступка јавне набавке добара, услуга или радова од стране директних и
индиректних буџетских корисника, а на терет буџета чија процењена вредност износи најмање
600.000,00 динара укључујући порез на додату вредност, врши се по претходно прибављеном
писаном одобрењу Градоначелника.
Члан 29.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима,
и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
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трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире
у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новачних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Члан 30.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно
продужење уговорног рока за плаћање или отказати закуп.
Члан 31.
Индиректни корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2016. године, пренеће на рачун
извршења буџета сва средства буџета која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години,
која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за
2016. годину.
Члан 32.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 33.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Сремска Митровица,
дужнa су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити по
завршном рачуну за 2015. годину, уплате у буџет Града Сремска Митровица према динамици коју
одреди Градска управа за буџет и финансије.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, односно Управни
одбор другог облика организовања, уз сагласност Градског већа.
Члан 34.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао
правни основ, средства се враћају у буџет града.
Члан 35.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености
кретања у приходима и расходима буџета, град се може задужити у складу са одредбама члана 35.
Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).
Одлуку о задуживању из става 1. овог члана доноси Градоначелник града.
Члан 36.
Овлашћује се Градоначелник да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 37.
Приходи који су погрешно уплаћени, или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају
се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако прописом није другачије одређено.
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Повраћај прихода врши се на основу решења које доноси надлежна Градска управа,
ако се ради о приходима по градским прописима, односно Пореска управа за друге приходе.
Члан 38.
Изузетно, у случају да се буџету Града Сремска Митровица из другог буџета (Републике,
Покрајине, друге општине), определе актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке,
Градска управа за буџет и финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за
извршење расхода по том основу у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 39.
Oдлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси Градско веће.
Члан 40.
Новчана средства на Kонсолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2016. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом
Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.
Члан 41.
Средства у износу од 13.770.000,00 која су распоређена у оквиру позиција 54, 72, 87, 113,
158, 216, 243, 264 и 278 су обезбеђена за исплату отпремнина за запослене који у 2016. години
стичу услове за одлазак у пензију и отпремнина за запослене по основу рационализације, а на
основу Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору и Упутства за припрему одлуке
о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину.
Члан 42.
Средства на позицији 97. ће се реализовати у складу са Одлуком о јавном превозу на
територији Града Сремска Митровица.
Члан 43.
Одлуку о распореду средстава на позицији 103. доноси начелник Градске управе за
урбанизам, комуналне и инспекцијске послове на предлог комисије, а на основу јавног кункурса
и програма којим су утврђени критеријуми за доделу тих средстава.
Програм доноси Градско веће.
Комисију именује начелник Градске управе за урбанизам, комуналне и инспекцијске
послове, а иста управа је задужена за склапање и извршење уговора о додели средстава.
Члан 44.
Средства на позицији 154. намењена су за реализацију Пројекта подршка успешним
појединцима из области образовања и то:
- награде ученицима по одлуци о наградама и јавним признањима Града Сремска Митровица;
- награде успешним појединцима по програму којим се утврђују критеријуми за доделу
средстава успешним појединцима;
- накнаду трошкова превоза студентима по програму за доделу средстава из буџета Града
Сремска Митровица за превоз студената;
- стипендије студентима.
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Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће.
Члан 45.
Средства на позицији 193 намењена су за реализацију програма подршке успешним
појединцима из области културе и спорта.
Програм из става 1. овог члана доноси Градско веће.
Члан 46.
Одлуку о распореду средстава на позицијама 194, 195, 196, 202, 205, 206 и 212, доноси
начелник Градске управе за културу, спорт и омладину на предлог комисије, а на основу
јавног конкурса и програма којим су утврђени критеријуми за доделу тих средстава.
Програм доноси Градско веће. Комисију именује начелник Градске управе за културу, спорт и
омладину из реда стручних лица, а иста управа је задужена за склапање и извршење уговора о
додели средстава.
Средства на позицији 207. у износу од 7.000.000,00 динара реализују се у складу са
Програмом рада донетим од стране Спортског савеза Града Сремска Митровица, на који даје
сагласност Градска управа за културу, спорт и омладину.
Члан 47.
Средства на позицији 198. намењена су за услуге информисања о раду Града Сремска
Митровица и иста ће се расподелити у складу са Законом о јавном информисању и медијима
и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања.
Средства са ове позиције извршавају се на основу Јавног конкурса.
Члан 48.
Одлуку о распореду средстава на позицијама 292. и 297. доноси начелник Градске управе
за здравствену, социјалну и заштиту животне средине на предлог комисије, а на основу јавног
конкурса и програма којим су утврђени критеријуми за доделу тих средстава. Програме доноси
Градско веће. Комисију именује начелник Градске управе за здравствену, социјалну и заштиту
животне средине из реда стручних лица, а иста управа је задужена за склапање и извршење
уговора о додели средстава.
Члан 49.
Средства Буџетског фонда за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести у оквиру
раздела XI, глава 11.4. реализоваће се сагласно усвојеном програму и Одлуци о формирању
Буџетског фонда.
Плаћање на терет Буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих на
евиденционом рачуну фонда.
Члан 50.
Одлуку о распореду средстава на позицији 320 доноси начелник Градске управе за привреду
и предузетништво на предлог комисије, а на основу јавног конкурса и Програма унапређења
туризма на територији града Сремска Митровица за 2016. годину, којим су утврђени критеријуми
за доделу тих средстава. Програм доноси Градско веће. Комисију именује начелник градске
управе, а иста управа је задужена за склапање и извршење уговора о додели средстава.
Одлуку о распореду средстава на позицији 323. доноси начелник Градске управе за
привреду и предузетништво на предлог комисије, а на основу јавног конкурса и Програма
подршке предузетништву, малим и средњим предузећима са територије Града Сремска
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Митровица за 2016. годину и Програма за доделу буџетских средстава као субвенције
регистрованим угоститељским објектима и власницима угоститељских објеката врсте
сеоско туристичко домаћинство и објеката домаће радиности за унапређење и побољшање
туристичке промоције Града Сремска Митровица, оба донета од стране Градског већа. Комисију
именује начелник Градске управе, а иста управа је задужена за склапање и извршење уговора о
додели средстава.
Члан 51.
Средства на позицији 322. су намењена за суфинансирање Регионалне развојне асоцијације
Срема.
Члан 52.
редства на позицији 324. намењена су за реализацију Акционог плана запошљавања Града у
2016. години. Средства у укупном износу од 29.063.000,00 динара опредељена су за:
- 19.000.000,00 динара - Програм јавни радови,
- 10.063.000,00 динара - Програм стручна пракса.
Члан 53.
Средства на позицији 332, 335, део средстава на позицији 331 у износу од 15.500.000,00
динара и део средстава на позицији 107 у износу од 15.000.000,00 динара реализоваће се у складу са
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сремска Митровица.
Део средстава на позицији 331 у износу од 20.100.000.00 динара реализоваће се у складу са
одлуком о спровођењу Програма комасације за к.о. Раденковић.
Средства на позицији 332. у висини 15.000.000,00 динара намењена су за уређење каналске
мреже у месним заједницама на територији Града Сремска Митровица.
Члан 54.
Средства на позицији 336. додељује Градска управа за пољопривреду у складу са Програмима
подстицања развоја пољопривреде на територији Града Сремска Митровица.
Програме из става 1. овог члана усваја Градско веће, а средства се додељују корисницима на
основу уговора после спроведеног конкурса.
Члан 55.
Средства на позицији 337. намењена су за Агенцију за рурални развој и извршавају се на
основу уговора о додели средстава који закључује начелник Градске управе за пољопривреду са
корисником средстава.
Члан 56.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности Градоначелника,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2016. године.
Члан 57.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу Града Сремска Митровица и доставити
Министарству финансија.
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града
Сремска Митровица, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 400-63/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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211.
На основу чл. 13а. став 1,2. и 5. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/05,
72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13) и чл. 35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“ бр.13/12) Скупштина града Сремска Митровица, на седници
одржаној 23.12.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ближи услови и начин обезбеђивања и спровођења здравствене
заштите од интереса за грађане Сремске Митровице, за која се средства обезбеђују у буџету града
Сремска Митровица.
Члан 2.
Виши стандард здравствене заштите од оног прописаног законом, на територији града
Сремска Митровица остварује се:
- обезбеђивањем средстава за плате 2 дипломирана фармацеута у Дому здравља Сремска
Митровица.
Члан 3
У буџету града Сремска Митровица обезбеђиваће се средства за плате:
-једног дипломираног фармацеута у Јединици за медицинско снабдевање лековима и
санитетским материјалом,
- једног дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара у Лабораторији Дома здравља.
Члан 4.
Из градског буџета обезбеђиваће се средства за плате ова два радника, додатке на плате и
друге накнаде у складу са законом, односно колективним уговором, као и доприносе за обавезно
социјално осигурање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица“, a примењиваће се од 1.1.2016. године.
Члан 6.
Даном почетка примене ове Одлуке, престаје да важи Одлука о правима у области
примарне здравствене заштите на територији града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр 2/13).
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 450-4/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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212.
На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014 и 95/2015), члана 20. тачке 4.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 832014) и члана 35. тачке
3. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној 23.12.2015.године, д о н е л а је

OДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама („Сл.лист Града Сремска Митровица“
бр.2/2009), мења се у члану 1. и то:
- Тарифни број 11. тако да гласи :
ГРАДСКЕ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ
ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Информација о локацији
Локацијски услови за објекте:
до 30м² нето површине
од 31м² до 100м² нето површине
од 101м² до 300м² нето површине
од 301м² до 500м² нето површине
од 501м² до 800м² нето површине
преко 800м² нето површине
за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре
Заводове техничке инфраструктуре до1000м (за водовод Ø
200, за канализацију до Ø 300, за електромрежу до 35 kV, за
телефонско телеграфску мрежу до 600 х 4, за гасну мрежу до
Ø 60 за топловод до Ø 100)
За водове техничке инфраструктуре преко 1000м и већих
капацитета
За радио-базне станице мобилне телефоније
Измена локацијских услова
За потврду урбанистичког пројекта
За потврду пројекта препарцелације и парцелације
За услове за исправку граница парцеле
За информацију о издатим локацијским условима по сваком
предмету
Сагласност на спајање катастарских парцела
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3.300,00 динара
3.300,00 динара
5.300,00 динара
10.300,00 динара
20.300,00 динара
30.300,00 динара
50.300,00 динара

30.300,00 динара

50.300,00 динара
100.300,00 динара
3.300,00 динара
2.300,00 динара
2.300,00 динара
2.300,00 динара
200,00 динара
800,00 динара
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Захтев за прикључење објекта на инфраструктуру
Пријава радова
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Захтев, молба, предлог и други поднесак
Приговор на локацијске услове
Приговор на закључак о одбацивању
Уверење и потврда

200,00 динара
200,00 динара
200,00 динара
200,00 динара
400,00 динара
400,00 динара
200,00 динара

- Тарифни број 12., тако да гласи:
1.
2.
3.
4.

За одређивање земљишта за редовну употребу .................................................... 2.000,00 динара
За решење о конверзији права коришћења у право својине уз накнаду ............ 2.000,00 динара
За поништај правноснажног решења о изузимању земљишта из поседа .......... 1.000,00 динара
За сагласност за прелазак преко парцеле у јавној својини Града Сремска Митровица
– за физичка лица .................................................................................................... 1.000,00 динара
– за правна лица ..................................................................................................... 10.000,00 динара
5. За решење о престанку права коришћења ............................................................ 2.000,00 динара
6. За уверење да објекат може бити предмет етажне својине ................................. 1.000,00 динара
Таксу уплатити на рачун број 840-742241843-03, број модела 97 позив на број 75234.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 434-78/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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213.
На основу члана 20. став 4. и члана 209. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“,
бр.24/11) и члана 35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ближи услови и начин остваривања права грађана у области
социјалне заштите, за која се, у складу са Законом о социјалној заштити, средства обезбеђују у
буџету града Сремска Митровица.
Члан 2.
Права из претходног члана, односе се на:
- помоћ у кући,
- дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ометених у психичком
развоју,
- пратиоца за личну помоћ детету и ученику,
- привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу,
- привремени смештај у сигурну кућу за жртве насиља у породици,
- становање уз подршку за младе који се осамостаљују,
- социјално становање у заштићеним условима,
- саветовалиште за брак и породицу,
- једнократну помоћ,
- бесплатан оброк у Народној кухињи,
- опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите и другу породицу,
- надокнаду трошкова превоза и исхране деце и омладине ометене у развоју,
- бесплатан превоз грађана старијих од 65 година, војних инвалида, цивилних инвалида рата
и слепих лица и њихових пратилаца.
I ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 3.
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим и изнемоглим, хронично оболелим и другим
лицима која нису у стању да се сама о себи старају.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних кућних послова , као што су:
-одржавање личне хигијене,
-одржавање хигијене стана,
-набавка намирница и припрема хране,
-помоћ при узимању хране и храњење,
-набавка лекова , плаћање рачуна , предаја поште и
-друге услуге на захтев корисника.
Члан 4.
Послове помоћи у кући обавља Служба помоћи у кући, при Центру за социјални рад.
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II ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ , ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА ОМЕТЕНИХ У
ПСИХИЧКОМ РАЗВОЈУ
Члан 5.
Право на Дневни боравак имају деца и омладина умерено и теже ометена у психичком развоју,
којима се, у складу са њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу, обезбеђује
дневни боравак, васпитно-образовне, радне, културно-забавне и рекреативне активности.
Право на Дневни боравак имају и одрасла умерено и теже ментално недовољно развијена
лица.
Дневни боравак лица из става 1.и 2. овог члана, организује се у Школи за основно и средње
образовање „Радивој Поповић“ у Сремској Митровици.
Члан 6.
Право на Дневни боравак остварује се на основу поднетог захтева Центру за социјални рад
„Сава“.
Захтев подноси законски заступник или старатељ лица из члана 5. ове Одлуке.
Члан 7.
О корисницима Дневног боравка, поред стручњака Школе за основно и средње образовање
„Радивој Поповић“, брине једна медицинска сестра.
III ПРАТИЛАЦ ЗА ЛИЧНУ ПОМОЋ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
Члан 8.
Услуга личне помоћи детету и ученику, коме је због сметњи у развоју или инвалидитета,
потребна додатне подршка, обезбеђује се ангажовањем пратиоца за личну помоћ детету и ученику
(у даљем тексту: пратилац), ради лакшег функционисања и комуникације током остваривања
васпитно-образовног рада у предшколској установи, или образовно-васпитног рада у школи, у
редовном систему образовања, током целодневне наставе.
Члан 9
Врсту потребне додатне социјалне подршке, предлаже Интерресорна комисија, у складу са
Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.
Члан 10.
Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине, на основу тога,
решењем утврђује потребу за ангажовањем пратиоца, као и врсту и учесталост послова на
пружењу додатне социјалне подршке.
Члан 11.
Послове пратиоца могу да обављају лица са нajмање средњим образовањем, здравствене
или образовне струке, која су едукована од стране Интерресорне комисије и школског Тима за
додатну подршку.
Пол пратиоца биће одређен у консултацији са родитељем (старатељем), у зависности од
расположивог кадра.
Члан 12.
Извештај о свом раду, пратилац сваког месеца подноси Градској управи, Интерресорној
комисији, Тиму за додатну подршку и родитељу.
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Члан 13.
На основу тог извештаја, Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне
средине исплаћује му месечну накнаду обрачунату по школском дану, највише до минималне
цене рада увећане за припадајуће порезе и доприносе, као и трошкове путовања.
IV ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ
Члан 14.
Лица која се нађу у скитњи и просјачењу, или неким другим околностима у којима је хитно
потребан прихват и краткотрајни смештај, збрињавају се у прихватној станици.
Прихватна станица обезбеђује смештај, исхрану, примену здравствено- хигијенских мера,
утврђивање идентитета и пребивалишта и сачињавање налаза о њиховом стању и понашању, с
циљем да се што пре врате у породицу или дом у коме су били.
У случају нужности темељитијег опсервационо - дијагностичког третмана, упућују се у Пр
ихватилиште.
Члан 15.
Лица са поремећајем у друштвеном понашању и остала лица које упути надлежни Центар
за социјални рад, привремено и целовито се збрињавају у Прихватилишту.
Након споведеног опсервационо - дијагностичког третмана, за њих се утврђује одговарајући
облик трајног збрињавања.
Члан 16.
Градски орган управе надлежан за послове социјалне заштите, закључује са Прихватилиштем
и Прихватном станицом, уговоре о привременом смештају.
V ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У СИГУРНУ КУЋУ
ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Члан 17.
„Сигурна кућа“ је специјализовано прихватилиште и прихватна станица за жене и децу
жртве насиља у породици и жртве трговине људима.
Радом „Сигурне куће“ руководи Центар за социјални рад „Сава“.
Члан 18.
Корисницима услуга „Сигурне куће“ обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита,
правна помоћ, саветовања и консултације, психосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање
за рад и повезивање са другим надлежним институцијама.
Члан 19.
„Сигурна кућа“се налази на тајној локацији на територији града Сремска Митровица.
Члан 20.
Боравак жена и деце жртава насиља у породици и жртава трговине људима у „Сигурној
кући“ може трајати до 6 месеци.
Време боравка у „Сигурној кући“, утврђено у ставу 1. овог члана, може бити продужено
на основу заједничког мишљења Стручне службе Центра за социјални рад и стручних радника
„Сигурне куће“.
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Члан 21.
О праву на смештај у „Сигурну кућу“, решава Центар за социјални рад, издавањем упута (
Решења о признавању права,) или Решења о одбијању захтева.
Члан 22.
По доношењу упута (Решења о признавању права), о смештају у „Сигурну кућу“ и
упознавања корисника са условима, могућностима и правилима живота у „Сигурној кући“ , са
корисником се склапа Уговор о боравку у „Сигурној кући“, којима се регулишу права и обавезе
жена и деце жртава насиља у породици и жртава трговине људима, који користе услуге „Сигурне
куће“
Члан 23.
Центар за социјални рад донеће решење о одбијању захтева за смештај у „Сигурну кућу“ у
случају:
- тежег психијатријског обољења и суицидног понашања,
- злоупотребе лекова, алкохола, и других опојних средстава,
- и у осталим случајевима, у којима би , према мишљењу стручних радника „Сигурне куће“
пријем те особе директно угрозиo функционисање ове установе.
Члан 24.
Решењем Центра за социјални рад, може престати боравак у „Сигурној кући“, пре отклањања
последица насталих трпљењем насиља или трговине људима, у случају:
- насилног понашања корисника према другим корисницима или према радницима „Сигурне
куће“,
- злоупотребе лекова, алкохола или других опојних средстава,
- уништавања, отуђивања и несавесног односа према имовини „Сигурне куће“,
- распиривања националне верске, полне, политичке или друге врста мржње и нетрпељивости,
- и у другим случајевима, у којима, по мишљењу стручних радника „Сигурне куће , није могућ
даљи боравак корисника у овој установи, јер би тиме остали корисници били угрожени.
Члан 25.
Рад у „Сигурној кући“ организован је у две смене.
Ноћу, за време викенда, државних и верских празника, организовано је пасивно дежурство.
У случају потребе ургентног збрињавања ноћу, током викенда, државних и верских празника,
врши се тренутни смештај у „Сигурну кућу“, с тим да се о томе првог наредног радног дана,
обавештава месно надлежан Центар за социјални рад.
Члан 26.
Стручни радници „Сигурне куће“, одмах по доласку жене и деце, жртава насиља у породици
или жртава трговине људима, отварају досије за сваког корисника, и у њега редовно уносе све
релевантне податке и запажања.
Стручни тим, састављен од радника „Сигурне куће“ и стручних радника Центра за
социјални рад, дужан је да пружи сву потребну помоћ и подршку женама и деци корисницима
„Сигурне куће“, у погледу:
- одласка на лекарске прегледе ради утврђивања психо-физичког стања,
- успостављања или савладавања радних способности,
- контаката са надлежном Полицијском управом и надлежним тужилаштвом,
- пружање правне помоћи,
- укључивање жртава у индивидуалне или групне терапије,
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-

проналажење адекватног смештаја,
контаката са надлежним предшколским или школским установама.
Члан 27.
„Сигурна кућа“ је обезбеђена видео надзором и физичким обезбеђењем.
О сигурности корисника и радника „Сигурне куће“, брину физичко обезбеђење и дежурне
службе Полицијске управе Сремска Митровица.
Члан 28.
Правила понашања, права и обавезе корисника услуга „Сигурне куће“, детаљно су прописана
Кућним редом „Сигурне куће“, који доноси Центар за социјални рад“Сава“ а који је саставни део
Уговора, који се закључује између Центра за социјални рад и корисника.
Са кућним редом сваки корисник услуга „Сигурне куће“ упознаје се пре потписивања
Уговора.
Кућни ред мора бити истакнут на огласној табли или на неком другом видном месту унутар
„Сигурне куће, и његова правила морају поштовати сви корисници, као и стручна или позвана
лица док су у „Сигурној кући“.
Члан 29.
Рад „Сигурне куће“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица, донација и средстава
других општина и градова, уколико су њихови грађани користили услуге „Сигурне куће“.
Трошкове смештаја корисника из других општина и градова са територије Републике Србије,
сносе њихове локалне самоуправе и биће обрачунати по важећем ценовнику Министарства рада
запошљавања и социјалне политике, за месец у коме су били корисници услуга „Сигурне куће“.
VI СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ КОЈИ СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ
Члан 30.
Становање уз подршку за младе који се осамостаљују је привремено становање деце и
омладине без родитељског старања, у стану предвиђеном за ову намену, под сталним надзором
Центра.
Члан 31.
Становање уз подршку за младе који се осамостаљују првенствено обезбеђује помоћ младим
пунолетним особама, које по престанку смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској
породици, не могу да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да у том
тренутку започну самосталан живот, али је извесно да ће уз одговарајућу припрему и подршку, у
догледно време, моћи да живе самостално.
Ову услугу могу користити и:
- младе особе узраста од 15 до 18 година, на смештају у установи социјалне заштите или
хранитељској породици, за које се, с обзиром на започето школовање односно радно оспособљавање
и личне потенцијале, може очекивати да ће се уз подршку, оспособити за самосталан живот пре
или непосредно по стеченом пунолетству,
- младе особе узраста од 15 до 18 година, које немају могућност да и даље живе у биолошким
или сродничким породицама, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или у
хранитељску породицу.
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Члан 32.
О праву на смештај у објекту за становање уз подршку за младе који се осамостаљују,
решењем одлучује Центар за социјални рад, по службеној дужности, на основу налаза и стручног
мишљења водитеља случаја и извештаја саветника за осамостаљивање.
Корисници ће, на основу решења о смештају у овај објекат, са Центром закључити уговор
о међусобним правима и обавезама.
Члан 33.
Са младима смештеним у објекат за становање уз подршку за младе који се осамостаљују,
ради, и за самосталан живот их постепено припрема, саветник за осамостаљивање.
Члан 34.
Средства за трошкове становања (уобичајене режијске трошкове за стан те квадратуре),
инвестиционо одржавање стана, и периодичну набавку опреме за домаћинство, обезбеђују се у
буџету Града.
Члан 35.
Уколико у неком периоду, нема корисника са сопствене територије, град Сремска Митровица
може понудити смештај деци и омладини без родитељског старања из општина у окружењу.
Односи из става 1. овог члана, ближе се уређују уговором.
VII СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Члан 36.
Социјално становање у заштићеним условима је обезбеђивање смештаја за социјално
угрожене избеглице и интерно расељена лица и породице, као и социјално угрожена лица и
породице из локалне заједнице, заинтересоване за овај вид стамбеног збрињавања, које се
организује на подручју града Сремска Митровица, у посебним, за то предвиђеним објектима (у
даљем тексту : објекти за социјално становање у заштићеним условима).
Члан 37.
Објектима за социјално становање у заштићеним условима управља Центар за социјални
рад и одговоран је за њихово наменско коришћење.
Центар обезбеђује услуге социјалног радника, психолога и администрације .
Члан 38.
Трошкови текућих поправки и одржавања објеката за социјално становање у заштићеним
условима, финансирају се из буџета града Сремска Митровица.
Члан 39.
Корисници стамбених јединица, не могу стећи право својине на стамбеним јединицама које
користе.
Намена објеката за социјално становање у заштићеним условима не може се мењати, све док
постоји стање социјалне потребе корисника. Уколико престане ова потреба, Град може променити
намену објекта, али се он може користити искључиво за потребе социјалне заштите.
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Члан 40.
Право на смештај у објектима социјалног становања у заштићеним условима имају:
1. социјално угрожена лица и породице до 6 чланова, које због физичких или менталних
болести, хроничне болести или инвалидитета члана породице, не могу да обезбеде нормалне
услове за живот,
2. самохрани родитељи,
3. стара лица – самци и парови, способни да живе самостално,
4. домаћин зграде за социјално становање.
Члан 41.
Домаћин објекта за социјално становање је радно способно лице, члан социјално угрожене
породице избеглица или социјално угрожене породице са територије града Сремска Митровица.
Домаћинa бира Комисија, на основу стручног мишљења психолога Центра за социјални рад.
Рад домаћина контролише Центар за социјални рад.
Члан 42.
Права и обавезе домаћина, регулишу се уговором, који закључује са Центром за социјални
рад.
Члан 43.
Избор корисника и домаћина објекта обавља Комисија коју именује Градоначелник града
Сремска Митровица, на период од 4 године. Комисија има председника, 5 чланова и 5 заменика и
састављена је од представника Центра за социјални рад и Градске управе.
Комисија за избор корисника и домаћина објекта за социјално становање у заштићеним
условима, обавља следеће послове:
- на предлог Центра за социјални рад, расписује Оглас за доделу на коришћење слободног
стана и објављује га на огласној табли Центра и Градске управе,
- разматра поднете пријаве,
- утврђује предлог листе корисника и објављује га на огласној табли Центра и Градске управе,
- разматра приспеле приговоре на предлог листе,
- утврђује коначну листу и објављује је на огласној табли Центра и Градске управе,
- предлаже Центру закључење уговора са корисницима, утврђеним коначном листом.
Листа корисника утврђује се на основу следећих критеријума:
1. Социо-економска угроженост
- приход до нивоа социјалне сигурности
20 бодова
- за приход до двоструког нивоа социјалне сигурности
10 бодова
- за приход до висине просечног примањау Републици Србији 5 бодова
2. Године старости
- једночлано или двочлано домаћинство старих лица
(жене са навршених 60, а мушкарци са 65 година),

10 бодова

3. Самохрани родитељи са децом
- породично домаћинство самохраног родитеља
20 бодова
(самохраним родитељем сматра се родитељ који са децом рођеном у браку или ван брака
живи у непотпуној породици, јер је други родитељ преминуо, непознат, или му је непознато
пребивалиште односно боравиште дуже од 6 месеци, а очигледно је напустио дете, и када други
родитељ не учествује у издржавању деце.)
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4. Остале категорије посебно социјално угрожених породица
1) По основу инвалидности и телесног оштећења пунолетног члана домаћинства
За телесно оштећење:
- телесно оштећење 80 - 100%
20 бодова
- телесно оштећење 50 - 80 %
15 бодова
- телесно оштећење до 50 %
10 бодова
За инвалидност:
- губитак радне способности
30 бодова
2) Породично домаћинство са дететом телесно инвалидним или ментално ометеним у
развоју
- по породичном домаћинству
40 бодова
3) Породично домаћинство са болесним чланом породице
(малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа,
активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца,
цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервно-мишичне
болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне
инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, хив и остеомијелитиси).
- по породичном домаћинству
20 бодова
4) Жртве породичног насиља
- по породичном домаћинству

20 бодова

5) Породично домаћинство са децом на редовном школовању
- по ученику или студенту 10 бодова
6) Стамбена угроженост (непостојање основних услова
становања- водоводних, санитарних, електро инсталација...

10 бодова

Члан 44.
Корисници ће, са Центром за социјални рад, закључити уговор о међусобним правима и
обавезама.
Члан 45.
Кориснику престаје право на коришћење објекта социјалног становања у заштићеним
условима у случају:
- кад испуни услове за неки други облик социјалне заштите,
- ако дође до промене у његовом породичном, радно правном и имовинско правном статусу,
која је од утицаја на његово право на коришћење објекта социјалног становања у заштићеним
условима (у случају развода брака корисника, Центар закључује нови уговор са супружником
који је преузео обавезу старања о деци),
- ако ненаменски користи простор и опрему,
- ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и тиме омета друге кориснике у
несметаном коришћењу смештаја,
- смрћу корисника или члана породичног домаћинства (осим у случају кад по оцени Центра
за социјални рад постоје услови да се закључи нови уговор о коришћењу, са једним од
чланова тог породичног домаћинства).
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VIII САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ
Члан 46.
Саветовалиште за брак и породицу је институционални оквир у коме се кроз системски
приступ и саветодавно - терапијски рад, препознају промене у функционисању савремене
породице и сходно томе, обликује друштвени одговор на растуће проблеме.
Члан 47.
Саветовалиште за брак и породицу у домену саветовања и терапије:
1. Заинтересованим грађанима пружа основне информације о саветодавно - терапијском
раду Саветовалишта, процењује њихове потребе, индикације за третман у Саветовалишту,
прихвата у третман или их упућује на друге одговарајуће службе или институције.
2. Обавља непосредан саветодавно - терапијски рад са појединцима, паровима и породицама
са проблемима брачног и породичног живљења у свим фазама животног циклуса породице.
3. У складу са потребама појединог случаја сарађује са колегама и стручњацима Центра и
осталих релевантних служби и институција.
4. Води евиденцију и документацију о саветодавно - терапијском раду са клијентима.
5. Прати и усавршава праксу саветодавно - терапијског рада са клијентима у оквиру системске
породичне терапије.
Члан 48.
Поред материјалних трошкова Саветовалишта, из градског буџета финансирају се и плате
стручних радника.
IX ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Члан 49.
Право на једнократну помоћ, обезбеђује се лицу (односно породици) које се изненада или
тренутно нађе у стању социјалне потребе.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.
Члан 50.
Висину једнократне помоћи утврђује Центар за социјални рад, ценећи тренутну ситуацију
у којој се подносилац захтева налази.
Једнократна помоћ не може бити већа од просечне зараде по запосленом остварене у граду
Сремска Митровица, у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.
Члан 51.
Једнократна помоћ може се исплатити једном или више пута у току године, у зависности од
стања у коме се лице или његова породица налазе.
Члан 52.
Право на једнократна помоћ, остварује се на основу поднетог захтева .
Захтев из претходног става, подноси се Центру за социјални рад, заједно са осталом
документацијом, која је по оцени Центра, неопходна за решавање поднетог захтева.
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Х БЕСПЛАТАН ОБРОК У НАРОДНОЈ КУХЊИ
Члан 53.
Бесплатан оброк у Народној кухињи обезбеђен је корисницима новчане социјалне помоћи.
Изузетно, бесплатан оброк могу користити и друга лица, ако им је, по оцени стручног тима
Центра за социјални рад, коришћење услуга Народне кухиње неопходно.
Члан 54.
Центар за социјални рад решењем утврђује право на коришћење бесплатног оброка у
Народној кухињи и списак корисника доставља Црвеном крсту Сремска Митровица, који
организује припрему (у складу са одредбама Закона о јавним набавкама) и врши расподелу и
дистрибуцију бесплатних оброка.
Члан 55.
Бесплатни оброци у Народној кухињи су: топли оброци за становнике градског насеља
Сремска Митровица и Лаћаркa (сваког радног дана један кувани оброк дневно) и ланч пакети за
становнике села, у количини предвиђеној за цео месец, континуирано, целе године.
Члан 56.
Средства за финансирање рада Народне кухиње, обезбеђују се у буџету Града Сремска
Митровица, као основном извору финансирања, као и из других извора (донације, поклони и
други извори) у складу са законом.
Број оброка одређиваће се за сваку буџетску годину, у зависности од расположивих средстава.
XI ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ
Члан 57.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу обухвата:
одећу, обућу и трошкове превоза корисника до установе , односно породице.
Право на опрему из претходног става има лице које се упућује на смештај у установу
социјалне заштите, или другу породицу, а ту опрему не може сам обезбедити, нити му је могу
обезбедити сродници који су, према прописима о браку и породичним односима, дужни да
учествују у његовом издржавању.
Члан 58.
Врсту и количину опреме из претходног члана утврђује Центар за социјални рад, у
зависности од потребе корисника.
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XII НАДОКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА И ИСХРАНЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Члан 59.
Корисници Дневног боравка, (и њихов пратилац) имају право на надокнаду трошкова
превоза у висини стварних трошкова цене карте у јавном саобраћају.
Члан 60.
Корисницима Дневног боравка обезбеђују се доручак и ручак, а ученицима ШОСО „Радивој
Поповић“, један оброк дневно, током школске године.
Цене оброка, на предлог школе „Радивој Поповић“, утврђује надлежна градска управа, у
складу са нормативима предвиђеним прописима о ученичком стандарду.
XIII БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ГРАЂАНА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА, ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И
СЛЕПИХ ЛИЦА И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА
Члан 61.
Грађани старији од 65 година, могу остварити право на бесплатан превоз у јавном градском
и приградском саобраћају, на територији града Сремска Митровица.
Обим остваривања права на бесплатну вожњу грађана старијих од 65 година, зависиће од
расположивих средстава у градском буџету.
Релације за бесплатну вожњу ових лица, једном годишње, после усвајања Одлуке о буџету
града, утврђиваће Градоначелник.
Члан 62.
Право на бесплатан превоз у јавном градском и приградском саобраћају на територији града,
могу остварити и војни инвалиди (ратни и мирнодопски), цивилни инвалиди рата и слепа лица и
њихови пратиоци.
Члан 63.
Карте за бесплатну вожњу, лицима из чл. 61. и 62. издаје Градска управа за здравствену,
социјалну и заштиту животне средине.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
Из буџета града финансирају се плате радника ангажованих на обављању послова поверених
Служби за локалне услуге Центра за социјални рад „Сава“.
Члан 65.
О захтевима за остваривање права из ове Одлуке (изузев права из чл.8, чл.36, чл.61. и чл.62.),
у првом степену решава Центар за социјални рад.
О жалбама против решења Центра, о правима из оквира права и дужности града, решава
надлежна Градска управа.
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Члан 66.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о правима у области социјалне
заштите на територији града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.17/12
и 9/13).
Члан 67.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 55-6/2015-I
Дана 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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214.
На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“
бр.129/2007), члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл.гласник РС“
бр.68/2015) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица (“Сл.лист Града
Сремска Митровица“ бр.13/2012) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 23.12.2015.године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о ауто-такси превозу путника на територији Града Сремска Митровица (у даљем
тексту: Одлука) утврђују се ближи услови за обављање, као и организација и начин обављања
ауто–такси превоза путника (у даљем тексту: такси превоз) на територији Града Сремска
Митровица и друга питања од значаја за обављање такси превоза.
Члан 2.
Такси превоз је јавни ванлинијски превоз путника за који корисник превоза утврђује полазиште и одредиште, а који се обавља путничким аутомобилом који испуњава услове прописане
законом и овом одлуком и може се обављати само на подручју Града Сремска Митровица.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, такси превоз се може обавити преко, или на подручју друге општине, града и Града Београда само ако је превоз започет на територији Града
Сремска Митровица.
Члан 3.
Такси превоз може обављати предузетник, привредно друштво, односно, друго правно лице
које испуњава услове предвиђене законом и овом Одлуком.
Такси превозник је правно лице или предузетник чија је претежна делатност такси превоз
путника, који је за обављање те делатности регистрован у Агенцији за привредне регистре у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који има одобрење надлежног органа Града за обављање такси превоза (у даљем тексту: превозник).
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом за време обављања делатности
такси превоза као предузетник, односно лице запослено код предузетника или у привредном
друштву, односно у другом правном лицу.
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II
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
А) Предузетник
Члан 4.
Поред услова прописаних законом, да би од Градске управе за привреду и предузетништво
(у даљем тексту: Градска управа) добио одобрење за обављање такси превоза, предузетник мора
да испуњава и следеће услове:
1) да има положен возачки испит за управљање моторним возилом “Б“ категорије најмање
три године, не рачунајући пробни период од годину дана;
2) да је власник најмање једног путничког аутомобила за обављање такси превоза (у даљем
тексту: такси возило), односно да поседује ваљан правни акт о праву коришћења путничког
аутомобила ( уговор о лизингу) с тим да прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну
дозволу као корисник возила;
3) да је извршио преглед такси возила код Градске управе што доказује актом - записником
саобраћајног инспектора о испуњености услова прописаних законом и овом Одлуком;
4) да предузетнику није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“категорије,
што се доказује уверењем које није старије од шест месеци;
5) да предузетник, поседује лекарско уверење о здравственој способности за управљање
моторним возилом „Б“ категорије, а у смислу одредбе члана 189. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима;
6) да није под истрагом, нити правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за
кривична дела против живота и тела, против полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја
и јавног реда и мира;
7) да предузетнику, правноснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене
делатности, односно да му правноснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера
забране обављања делатности, док трају правне последице осуде, односно мере, што се доказује
уверењем које није старије од шест месеци;
8) да контролу техничке исправности возила врши сваких шест месеци и да потврду о
техничкој исправности возила има у такси возилу;
9) да је приликом регистрације такси возила извршио осигурање путника и пртљага.
Члан 5.
Предузетник може обављати такси превоз са једним или више такси возила која су прегледана код надлежне Градске управе, која су регистрована на његово име или за које поседује уговор
о лизингу, а којим/а управљају предузетник и такси возач/и запослен/и код предузетника и своја
такси возила не може уступити другим правним и физичким лицима на коришћење.
Такси возач запослен код предузетника, мора испунити услове из тачке 1. и тачке 4-7 члана
4., мора бити у радном односу код предузетника, односно да је закључен уговор о раду предузетника са такси возачем и за истога поднета пријава на обавезно социјално осигурање.
Б) Привредно друштво, односно друго правно лице
Члан 6.
Поред услова прописаних законом и чланом 4. став 1. тачка 2., 3., 8. и 9 ове Одлуке, за
обављање такси превоза, привредно друштво, односно друго правно лице мора да испуњава и
следеће услове:
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1) да је регистровано за обављање делатности такси превоза у складу са законом и овом
Одлуком;
2) да има седиште на територији Града Сремска Митровица;
3) да је возач такси возила у радном односу код правног лица, односно да је закључен
уговор о раду са такси возачем и поднета пријава на обавезно социјално осигурање,
као и да испуњава услове из члана 4. став 1. тачка 1. и тачке 4-7.
Члан 7.
Превозник из члана 4. и 6. ове Одлуке одговоран је да се такси возач/и, у законом
прописаном року, подвргне/у редовном здравственом прегледу у складу са прописом којим се
регулише безбедност саобраћаја на путевима, као и да води евиденцију о тим прегледима.
Члан 8.
Превозник не може обављати такси превоз путника такси возилом које није прегледано код
надлежне Градске управе и за које не поседује акт о испуњености услова прописаних законом и
чланом 10. ове Одлуке.
Уз захтев за издавање такси дозволе за сваког новог такси возача, превозник је, за истог,
дужан приложити пријаву на обавезно социјално осигурање, уговор о раду, као и документацију
прописану чланом 4. став 1. тач. 1 и тач. 4-7 ове Одлуке.
За свако додатно возило којим обавља такси превоз, односно за које је издато одобрење
Градске управе, превозник мора имати запосленог такси возача за кога ће приложити (поседовати)
документацију из става 2. овог члана.
Члан 9.
Превозник је дужан да:
1) пре почетка рада сваког новог такси возача, за истог прибави код надлежне Градске управе
такси дозволу;
2) сваку промену која се односи на такси возило пријави Градској управи у моменту настале
промене;
3) приликом подношења захтева за брисање из регистра Агенције за привредне регистре,
Градској управи врати такси дозволу/е;
4) приликом подношења захтева Агенцији за привредне регистре о привременом прекиду
обављања делатности такси превоза, Градској управи врати такси дозволу/е;
5) у року од три дана по правноснажности решења о брисању из регистра донетом по сили
закона, Градској управи врати такси дозволу/е.
В) Такси возило
Члан 10.
Такси возило, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и следеће услове:
1) да је регистровано код надлежног органа унутрашњих послова на територији Града Сремска
Митровица;
2) да има најмање четворо врата и највише пет седишта укључујући и седиште возача, као и
четворотактни мотор;
3) да је у возило уграђен таксиметар, исправан, пломбиран, баждарен и у возилу постављен на
видном месту, тако да је износ утврђен таксиметром видљив путнику;
4) да на крову возила носи ознаку “ ТАXI “, постављену паралелно са ветробранским стаклом,
која поред речи „ТАХИ“ садржи и назив фирме, исписан једнообразно са обе стране;
5) да има исправан противпожарни апарат са важећим роком употребе;
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6) да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
7) да је чисто, уредно обојано, без унутрашњих и спољашњих оштећења, причвршћених седишта;
8) да је важећи ценовник усклађен са таксиметром и постављен у возилу тако да садржај ценовника буде видљив за путнике;
9) да возило које користи алтернативна горива (течни нафтни гас) има атест за уређаје који
омогућавају коришћење истих;
10) да има управљач на левој страни такси возила.
Табла са ознаком “ ТАXI “ из тачке 4. овог члана мора бити висине 10-15 центиметара,
дужине 40-50 центиметара и опремљена уређајем за осветљење.
Боја којом је исписан текст на такси табли мора знатно да се разликује од боје такси возила.
Превозник може на возило којим се обавља такси превоз поставити рекламне ознаке и
налепнице са пословним именом, знаком и бројем телефона превозника.
III
ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА-ОДОБРЕЊА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ИЗДАВАЊА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
Члан 11.
Испуњеност услова прописаних чланом 4., 5., 6 и 10. ове Одлуке, на основу захтева правног
или физичког лица-предузетника, утврђује саобраћајни инспектор Градске управе (у даљем
тексту: саобраћајни инспектор), прегледом возила и потребне документације.
На основу записника о прегледу возила и остале потребне документације, ако су испуњени
услови прописани законом и овом Одлуком, Градска управа доноси Решење- одобрење за
обављање такси превоза. Ако нису испуњени услови прописани законом и овом Одлуком, Градска
управа ће донети решење којим се захтев одбија.
Решење из претходног става овог члана представља документ-одобрење на основу кога
се обавља такси превоз на подручју Града Сремска Митровица и са подручја Града Сремска
Митровица.
На решење из става 2. овог члана може се путем Градске управе, у року од 15 дана од дана
пријема, уложити жалба Градском већу Града Сремска Митровица.
Члан 12.
На основу решења - одобрења за обављање такси превоза, превозник региструје делатност
такси превоза у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) и решење о регистрацији
обављања делатности такси превоза доставља Градској управи.
Градска управа, на основу достављеног решења АПР-а издаје превознику такси исправе такси дозволу за такси возача.
Члан 13.
Градска управа води регистар такси возача и такси возила.
Регистар из става 1. овог члана садржи: име, презиме и пребивалиште предузетника, односно
назив и седиште привредног друштва или другог правног лица, број и датум издавања решења
АПР-а, број и датум издавања Решења-одобрења за обављање такси превоза, датум издавања
и подаци о имаоцу такси-дозволе, марку и регистарску ознаку такси возила, као и све промене
података које се односе на статус предузетника, односно привредног друштва или другог правног
лица, такси возача, као и такси -возила којима се обавља такси-превоз.
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Члан 14.
Такси дозвола је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом приликом
обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.
Такси дозвола садржи: пословно име правног лица или предузетника, редни број, име и
презиме такси возача, статус такси возача (предузетник или запослени), јединствени матични
број такси возача (ЈМБГ), адресу и фотографију.
IV
НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА

1)
2)
3)
4)
5)

Члан 15.
За време вршења услуге такси превоза предузетник, односно такси возач, код себе мора да има:
решење АПР-а о регистрацији и одобрење надлежне Градске управе за обављање такси
превоза;
важећу такси дозволу такси возача;
полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу која одговара
возилу којим управља;
важеће лекарско уверење о здравственој способности за управљање такси возилом;
доказ о обавезном социјалном осигурању (оверену фотокопију обрасца М-1), као и уговор
о раду;

Члан 16.
Превозник користи такси возило искључиво за обављање делатности такси превоза путника.
Изузетно од става 1. овог члана, превозник може користити такси возило за своје потребе по
уклањању кровне ознаке са такси возила, таксиметра и свих других ознака са возила које возило
карактеришу као такси возило (назив превозника, налепнице са ознаком „такси“, знакове превозника, бројеве телефона и сл.).
Члан 17.
Превозник може да започне такси превоз:
- са такси стајалишта,
- на телефонски позив,
- на заустављање корисника услуга, ако је заустављање у складу са прописима који регулишу
безбедност саобраћаја на путевима.
На такси стајалишту, путник може да користи такси возило по свом избору.
Члан 18.
Превозник не може да користи аутобуска стајалишта, која су одлуком Града, намењена за
међумесни превоз путника.
Члан 19.
Превозник је дужан да прими у возило сваког путника, осим у случајевима наведеним у
члану 23. ове Одлуке, као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости простора
за пртљаг.
Под личним пртљагом подразумевају се путне торбе, кофери и сл.
Превозник није дужан да у такси возило прими пртљаг путника којим би се загадило, испрљало или оштетило такси возило.
Такси возилом могу се уз пристанак возача возити и кућни љубимци.
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Члан 20.
Превозник, односно такси возач је дужан да у тренутку започињања вожње са путником
укључи таксиметар.
Члан 21.
Превозник је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем
који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
Члан 22.
Такси возач је дужан да се за време обављања такси превоза према путницима опходи са
пажњом и предусретљиво.
Такси возач је дужан да за време обављања такси превоза буде уредног изгледа и уредно одевен, чист, обучен у дуге панталоне и мајицу, односно кошуљу кратких или дугих рукава, ошишан,
уредно поткресане браде.
За време вршења услуге такси превоза, такси возач не сме пушити у возилу.
Члан 23.
Такси возилом не могу се превозити:
деца до шест година старости без пунолетног пратиоца;
лица која су под дејством алкохола или дроге и лице оболело од заразних болести;
лица која својом одећом могу упрљати или оштетити унутрашњост возила,
посмртни остаци умрлог;
експлозивне, лако запаљиве, отровне, радио-активне, нагризајуће и друге материје које због
својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље људи или могу нанети другу
штету,
6) лица арогантног и бахатог понашања, као и лица, која из ранијег искуства превозника, не
плаћају за извршену услугу такси превоза.

1)
2)
3)
4)
5)

V
ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 24.
Такси стајалиште (у даљем тексту: стајалиште) је одређена и уређена саобраћајна површина за организовано обављање такси превоза, која испуњава услове за безбедан пријем путника и укључење возила у саобраћај, на којој није дозвољено заустављање и паркирање других
моторних возила.
Стајалишта имају право да користе сви превозници који су уписани у Регистар АПР, који
поседују акт којим је утврђено да такси возило испуњава услове за обављање такси превоза, Решење-одобрење за обављање такси превоза издато од надлежне Градске управе града Сремска
Митровицаа, као и регистарске таблице са TX словном ознаком.
Члан 25.
Стајалишта могу бити стална и повремена.
Стална стајалишта се утврђују решењем Градске управе, на предлог управљача општинских
путева и улица, у сарадњи са превозницима.
Пре утврђивања сталних стајалишта, орган из претходног става дужан је прибавити
урбанистичко-техничке услове за иста и мишљење Комисије за техничко регулисање и безбедност
саобраћаја.
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Повремена стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе за време одржавања пијаца, великих спортских и културних манифестација и значајних скупова, а одређује их
по захтеву орган из става 2. овог члана, на предлог управљача пута, а по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за техничко регулисање и безбедност саобраћаја.
Члан 26.
Стајалиште мора бити обележено вертикалном саобраћајном сигнализацијом-саобраћајни
знак III 32 P, допунском таблом „за такси возила“ и хоризонталном сигнализацијом жуте боје.
Послове уређења и обележавања стајалишта врши ЈП „Дирекција за изградњу града Сремска
Митровица“.
О одржавању стајалишта у зимским и летњим условима, стара се ЈКП „Комуналије“.
Члан 27.
На стајалишту, такси возила се постављају према реду доласка и у границама обележених
места, у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом, тако да сваки превозник под једнаким условима користи стајалиште.
За време коришћења стајалишта, такси возач је обавезан да буде у свом такси возилу или
поред такси возила.
VI
ЦЕНА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 28.
За извршену услугу превоза путник плаћа цену превоза у износу који показује таксиметар у
тренутку завршетка превоза.
Цену превоза за извршену услугу такси превоза чини збир појединачних цена, и то: за старт,
по једном пређеном километру, по времену чекања, по доласку на адресу по позиву и по комаду
пртљага који се превози, а које се могу одредити у зависности од доба дана и ноћи, дана у недељи
и дана државних празника.
Ако путник има лични пртљаг тежи од 20 кг ценовником се може предвидети посебна
доплата.
Путник мора бити упознат и сагласан са посебном доплатом за пртљаг пре започињања
превоза.
Члан 29.
Градско веће града Сремска Митровица утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе
по којој се такси превоз мора обављати на територији Града Сремска Митровица, на предлог
надлежне Градске управе, у сарадњи са представницима превозника.
Таксиметар мора бити подешен у складу са ценом утврђеном на основу става 1. овог члана.
Члан 30.
Ако више путника истовремено користи превоз до истог места опредељења, цена превоза
за извршени такси превоз се дели на све кориснике, осим ако се путници другачије не договоре.
Превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за обављени превоз који
садржи: датум, релацију или километражу, цену превоза и који је потписан и оверен печатом
превозника.
Члан 31.
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О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује путник који
је започео коришћење такси превоза, уз сагласност такси возача.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза после
места опредељења путника који је започео коришћење овог превоза, наставак вожње се сматра
започињањем коришћења такси превоза.
Члан 32.
Ако превозник није у могућности да заврши започети такси превоз због квара такси возила или искључења истог из саобраћаја од стране овлашћеног лица, нема право да наплати цену
започетог превоза.
У случају из става 1. овог члана, превозник је дужан завршити започети такси превоз сам,
или тако што ће позвати другог превозника који ће завршити такси превоз под истим условима
под којима је започет.
У случају да превозник није у могућности да заврши започети такси превоз због околности
на које није могао да утиче (радови на путу, елементарна непогода, саобраћајна незгода и сл.),
превознику припада цена у износу који покаже таксиметар у моменту прекида такси превоза.
VII
ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 33.
Предузетнику, привредном друштву, односно другом правном лицу, престаје важност Решења-одобрења за обављање такси превоза у случају:
1) трајне одјаве рада предузетника, привредног друштва, односно другог правног лица,
2) ако престане да постоје неки од услова из члана 4., 5., 6. и 10. ове Одлуке
3) у другим случајевима прописаним законом.
У случају из тачке 2. става 1. овог члана, Градска управа ће донети решење о престанку
важења решења из члана 11. ове Одлуке.
На решење из става 2. овог члана предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице
има право жалбе Градском већу Града Сремска Митровица, у року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 34.
Превозник не може обављати такси превоз за време привременог прекида обављања
делатности.
VIII
НАДЗОР
Члан 35.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Градска управа за привреду и
предузетништво путем саобраћајног инспектора.
Комунално полицијске послове у одржавању комуналног реда у овој области врши Комунална полиција Града Сремска Митровица.
Превозник и такси возач су дужни да саобраћајном инспектору и комуналном полицајцу
омогуће несметано вршење надзора и ставе на увид потребна документа.
Превозник је дужан да у року који саобраћајни инспектор одреди, достави потребне податке
и поступи по налогу инспектора.
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Члан 36.
Саобраћајни инспектор у вршењу послова инспекцијског надзора има дужности и овлашћења утврђена законом којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају, а нарочито да:
1) врши преглед возила којима се обавља такси превоз, контролише потребну документацију
превозника, такси возила и такси возача;
2) контролише да ли је престао да постоји неки од услова за обављање такси превоза прописаних законом и овом одлуком и поднесе захтев надлежној Градској управи за покретање
поступка за престанак важења решења из члана 11. ове Одлуке;
3) нареди отклањање недостатака у погледу испуњености услова прописаних за обављање такси превоза;
4) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;
5) изда прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу,
у складу са одредбама ове Одлуке и Закона о прекршајима;
6) искључи возило којим се обавља такси превоз противно одредбама закона и ове Одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарску таблицу у трајању од 10
дана, а у случају поновног искључења такси возила истог превозника, у трајању од 30 дана;
7) привремено одузме путничко возило којим се обавља такси превоз, а које је употребљено за
извршење прекршаја или привредног преступа, до правноснажног окончања прекршајног,
односно поступка за привредни преступ и изда потврду о одузимању путничког возила;
8) ако утврди да лице које нема својство превозника обавља такси превоз путника, дужан је
и овлашћен да искључи путничко возило којим се обавља такси превоз, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај из члана 169. став 1. тачка
1) закона којим се регулише превоз путника у друмском саобраћају;
9) одузме такси таблу и такси дозволу када превозник уступи такси таблу и такси возило другом правном или физичком лицу и када превозник не врати такси дозволу возача у случају
привременог или сталног престанка обављања делатности такси превоза одмах, а најкасније
у року од три дана;
Против решења инспектора може се изјавити жалба Министарству надлежном за послове
саобраћаја у року од 8 дана од дана пријема решења. Жалба не одлаже извршење решења.
У случају привременог одузимања возила којим се обавља такси превоз путника, исто ће
бити предато на чување ЈКП «Комуналије»-Паркинг сервису о трошку власника, односно лица
коме је одузето.
Члан 37.
За време обављања надзора, саобраћајни инспектор мора носити службену легитимацију и
службену значку.
Службена легитимација и службена значка саобраћајног инспектора је истог изгледа као и
за републичког инспектора за друмски саобраћај.
Приликом вршења инспекцијског надзора инспектор носи службено одело.
Члан 38.
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу комунално полицијских послова, присуством
на лицу места:
- спречава нарушавање комуналног реда прописаног овом Одлуком;
- успоставља нарушени ред применом својих овлашћења утврђених законом;
- издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу,
у складу са одредбама ове Одлуке и Закона о прекршајима;
- предузима друге мере у складу са својим овлашћењима прописаним законом.
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IX
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво,
односно друго правно лице, ако:
1) не испуњава услове за обављање такси превоза из члана 4. тачке 2., 3., 8. и 9 и члана 6. ове
Одлуке;
2) не омогући такси возачу да се у прописаном року подвргне редовном здравственом прегледу
у складу са прописом којим се регулише безбедност саобраћаја на путевима и ако не води
евиденцију о тим прегледима (члан 7. ове Одлуке);
3) обавља такси превоз путника возилом које није прегледано код надлежне градске управе и
за које не поседује акт о испуњености услова прописаних законом и чланом 10. Ове Одлуке
(члан 8. став 1.);
4) за свако додатно возило којим обавља такси превоз, односно за које је издат акт о испуњености
услова од стране Градске управе, нема запосленог возача (члан 8. став 3. ове Одлуке);
5) не поступи у складу са одредбама члана 9. ове Одлуке);
6) такси превоз обавља такси возилом које не испуњава услове из члана 10. ове Одлуке;
7) ако користи такси возило за сопствене потребе супротно одредби члана 16. став 2. ове
Одлуке;
8) у тренутку започињања вожње са путником не укључи таксиметар (члан 20. ове Одлуке);
9) поступи супротно одредби члана 23. ове Одлуке;
10) користи такси стајалиште а не испуњава било који од услова утврђених одредбом члана 24.
став 2. ове Одлуке;
11) таксиметар није подешен у складу са ценом утврђеном на основу члана 29. став 2 ове Одлуке;
12) не изда рачун кориснику такси превоза за обављену услугу превоза који садржи: датум,
релацију или километражу, цену превоза, потпис и печат превозника (члан 30. став 2. ове
Одлуке);
13) наплати цену започетог а недовршеног такси превоза у случају квара такси возила или
искључења истог из саобраћаја (члан 32. став 1. ове Одлуке);
За прекршај из претходног става овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000
динара одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара, казниће се возач запослен код правног
лица, ако:
1) користи такси возило за сопствене потребе супротно одредби члана 16. став 2 ове Одлуке;
2) у тренутку започињања вожње са путником не укључи таксиметар (члан 20. ове Одлуке);
3) путника не превезе најкраћим путем до места опредељења, односно путем који му путник
одреди (члан 21. ове Одлуке);
4) поступи супротно одредби члана 23. ове Одлуке;
5) користи такси стајалиште а не испуњава било који од услова утврђених одредбом члана 24.
став 2. ове Одлуке;
6) не изда рачун кориснику такси превоза за обављену услугу превоза који садржи: датум,
релацију или километражу, цену превоза, потпис и печат превозника (члан 30. став 2. ове
Одлуке);
7) наплати цену започетог а недовршеног такси превоза у случају квара такси возила или
искључења истог из саобраћаја (члан 32. став 1. ове Одлуке).
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Члан 40.
Новчаном казном од 10.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник
ако:
1) не испуњава услове за обављање такси превоза из члана 4. и члана 5. ове Одлуке;
2) не омогући такси возачу да се у прописаном року подвргне редовном здравственом прегледу
у складу са прописом којим се регулише безбедност саобраћаја на путевима и ако не води
евиденцију о тим прегледима (члан 7. ове Одлуке);
3) ако обавља такси превоз путника возилом које није прегледано код надлежне градске
управе и за које не поседује акт о испуњености услова прописаних законом и чланом 10.
ове Одлуке (члан 8. став 1.);
4) ако за свако додатно возило којим обавља такси превоз, односно за које је издат акт о
испуњености услова од стране Градске управе, нема запосленог возача (члан 8. став 3. ове
Одлуке);
5) не поступи у складу са одредбама члана 9. ове Одлуке;
6) такси превоз обавља такси возилом које не испуњава услове из члана 10. ове Одлуке;
7) користи такси возило за сопствене потребе супротно одредби члана 16. став 2. ове Одлуке;
8) у тренутку започињања вожње са путником не укључи таксиметар (члан 20. ове Одлуке);
9) поступи супротно одредби члана 23. ове Одлуке;
10) користи такси стајалиште а не испуњава било који од услова утврђених одредбом члана 24.
став 2. ове Одлуке;
11) таксиметар није подешен у складу са ценом утврђеном на основу члана 29. став 2 ове Одлуке;
12) не изда рачун кориснику такси превоза за обављену услугу превоза који садржи: датум,
релацију или километражу, цену превоза, потпис и печат превозника (члан 30. став 2. ове
Одлуке);
13) наплати цену започетог а недовршеног такси превоза у случају квара такси возила или
искључења истог из саобраћаја (члан 32. став 1. ове Одлуке);
14) обавља такси превоз путника за време привременог прекида обављања такси делатности
(члан 34. ове Одлуке).
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара, казниће се возач запослен код предузетника,
ако:
1) користи такси возило за сопствене потребе супротно одредби члана 16. став 2 ове Одлуке;
2) у тренутку започињања вожње са путником не укључи таксиметар (члан 20. ове Одлуке);
3) путника не превезе најкраћим путем до места опредељења, односно путем који му путник
одреди (члан 21. ове Одлуке);
4) поступи супротно одредби члана 23. ове Одлуке;
5) користи такси стајалиште а не испуњава било који од услова утврђених одредбом члана 24.
став 2. ове Одлуке;
6) не изда рачун кориснику такси превоза за обављену услугу превоза који садржи: датум,
релацију или километражу, цену превоза, потпис и печат превозника (члан 30. став 2. ове
Одлуке);
7) наплати цену започетог а недовршеног такси превоза у случају квара такси возила или
искључења истог из саобраћаја (члан 32. став 1. ове Одлуке).
8) обавља такси превоз путника за време привременог прекида обављања такси делатности
(члан 34. ове Одлуке).

86

23.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 13

Члан 41.
Новчаном казном од 8.000 динара у фиксном износу казниће се за прекршај предузетник
ако:

1) за време вршења услуге такси превоза код себе нема документацију прописану чланом 15.
ове Одлуке;
2) користи аутобуска стајалишта која су одлуком Града одређена за међумесни превоз путника
(члан 18.);
3) одбије да обави вожњу на захтев путника (члан19.);
4) понашање и изглед нису у складу са одредбом члана 22. ове Одлуке;
5) поступи супротно одредби члана. 23. ове Одлуке;
6) користи такси стајалиште супротно одредби члана 27. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара
казниће се одговорно лице у привредном друштву, односно код другог правног лица.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара
казниће се привредно друштво, односно друго правно лице.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 8.000 динара
казниће се возач запослен код предузетника, у привредном друштву, односно код другог правног
лица.
Члан 42.
Новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 динара казниће се физичко лице ако користи
такси стајалиште за заустављање и паркирање возила које није регистровано за обављање такси
превоза (члан 24. став 1. ове Одлуке).
X
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Превозници су дужни да своје пословање ускладе са одредбама ове Одлуке до 12. фебруара
2016. године.
Члан 44.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси превозу путника на
територији Града Сремска Митровица (“Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.4/2014).
Члан 45.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града
Сремска Митровица.“
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 344-257/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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215.
На основу члана 2, 4, 19 став 4 и 28 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр.88/2011), члана 98. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012),
члана 20.став.1.тачка 5.и члана 77. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр129/2007), члана 16. став 1. тачка 7. и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“ број 13/2012), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода („Службени лист
Града Срема“, број 9/2011 и 5/2014) мења се члан 35, тако што се иза става 2 овог члана додаје
нов став 3 који гласи:
„Искључиво право одржавања затворене атмосферске канализаије на територији Града има
ЈКП “ВОДОВОД” Сремска Митровица.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града
Сремска Митровица”.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 352-1194/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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216.
На основу члана 9. ст. 1. тач. 6. и ст. 3. и 4. и члана 25. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл.гласник“ бр.16/2002, 115/2005 и 107/09) и члана 35. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/12), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ «ПЧЕЛИЦА»
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се регресирање трошкова целодневног и полудневног боравка
у Предшколској установи „Пчелица“ у Сремској Митровици (у даљем тексту: Предшколска
установа), деце из материјално угрожених породица, као и деце са сметњама у развоју која похађају
редовну васпитну групу, а не остварују право на дечји додатак и деце смештене у хранитељске
породице, која не остварују право на дечји додатак.
Члан 2.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи деце из материјално
угрожених породица, имају деца из породица које, у складу са одредбама Закона о социјалној
заштити, остварују право на новчану социјалну помоћ.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи, имају и деца са сметњама
у развоју која похађају редовну васпитну групу и деца смештена у хранитељске породице - која не
остварују право на дечји додатак.
Члан 3.
О правима из члана 2. ове Одлуке, на основу поднетог захтева, у првом степену решава
надлежна Градска управа.
Члан 4.
По жалби на решење из члана 3. ове Одлуке, у другом степену решава Градско веће.
Члан 5.
Захтев за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи подноси један од
родитеља.
Подносилац захтева мора да има пребивалиште на подручју града Сремска Митровица.
Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи,
и доказа о пребивалишту, подносилац захтева прилаже:
- Решење Центра за социјални рад „Сава“, о остваривању права на новчану социјалну помоћ
(односно, доказ о смештају у хранитељску породицу, или мишљење Интерресорне комисије,
када су у питању деца са сметњама у развоју),
- Потврду Предшколске установе о упису детета,
- Уверење надлежног Центра за социјални рад, да непосредно брине о детету (када су у
питању деца из материјално угрожених породица и деца са сметњама у развоју).
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Члан 6.
Средства за остваривање права на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи
деце из материјално угрожених породица, као и деце са сметњама у развоју и деце смештене у
хранитељске породице- која не остварују право на дечји додатак, обезбеђују се у буџету града.
Члан 7.
Месечни извештај о боравку деце за коју су донета решења о признавању права на
регресирање трошкова, Предшколска установа доставља надлежној Градској управи најкасније
до 3. у месецу, за претходни месец.
Средства за регресирање трошкова Предшколској установи, обрачунавају се на основу
броја деце са признатим правом из члана 2. ове Одлуке, броја дана које је свако од њих претходног
месеца провело у Предшколској установи и цене услуга коју плаћа корисник.
Члан 8.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи, остварено у складу са
Законом и овом Одлуком, признаје се од дана поднетог захтева, до истека текуће школске године.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о регресирању трошкова боравка
деце у Предшколској установи („Сл. лист града Сремска Митровица“, бр 8/11).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 553-1386/2015-I
Дана 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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217.
На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/2011), члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 160. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/15), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“, број
13/2012), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној 23.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА MАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ-СУБВЕНЦИЈЕ
ДЕЦИ, УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
У Одлуци о начину остваривања права на материјалне помоћи – субвенције деци,
ученицима и студентима са територије Града Сремска Митровица ( „Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр.2/2014, и 6/2015), члан 2. став 1. после алинеје 1 додаје се алинеја 2 и гласи:
„ - редовне ученике средњих школа са пребивалиштем на територији града Сремска
Митровица који похађају Средњу пољопривредно-прехрамбену школу “Стеван ПетровићБриле” у Руми и Мачванску средњу школу у Богатићу, (образовних профила ветеринарски
техничар, машински техничар моторних возила , техничар друмског саобраћаја,) а којих
средње школе у граду Сремска Митровица немају и свакодневно путују на релацији место
становања - место школе“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 401-1695/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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218.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013,
44/2014) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Сремска
Митровица за 2016.годину, усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 17.12.2015.
године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-118/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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219.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013,
44/2014) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за
2016.годину, усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 27.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-119/2015-I
Дана: 23.12.2014.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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220.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013,
44/2014) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице за
2016.годину, усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2015.године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-120/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

94

23.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 13

221.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013,
44/2014) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице
за 2016.годину, усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 03.12.2015.године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-121/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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222.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013,
44/2014) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП „Срем гас“ из Сремске Митровице за 2016.
годину, усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 02.12.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-122/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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223.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012,116/2013,
44/2014) и члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП Регионална депонија „Срем Мачва“ из
Сремске Митровице за 2016.годину, усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној
07.12.2015.године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-123/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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224.
На основу члана 35. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/2012) и члана 16. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу
„Агенција за рурални развој града Сремска Митровица“ („Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.4/2013, 7/2013 и 9/2013), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015.године, донела је

ОДЛУКУ

I
ДОНОСИ СЕ Програм пословања за 2016. годину Агенције за рурални развој града
Сремска Митровица ДОО.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-124/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска
Митровица
Седиште: Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 13
Претежна делатност: 7022 - консултантске активности у вези са пословањем и осталим
управљањем
Матични број: 20936967
ПИБ: 108131840
ЈББК: 8322
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Сремска Митровица

Сремска Митровица, децембар 2016. године
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1. ПРОФИЛ
1.1.Опис посла и основна делатност коју Агенција обавља
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем
тексту Агенција) основана је Одлуком Скупштине града Сремска Митровица („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 3/2013, 7/2013 и 9/2013), а у регистар привредних субјеката уписана је
21.06.2013. године.
Законски основ за оснивање Агенције је Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/2013 и 142/2014) којим је прописано да органи локалне
самоуправе могу оснивати правна лица за подршку за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја.
Седиште Агенције је у улици Светог Димитрија бр. 6 у Сремској Митровици.
Сврха оснивања Агенције је пружање подршке напорима Града у спровођењу пољопривредне
политике и политике руралног развоја, обављању редовних делатности у домену пољопривреде и
руралног развоја и успостављању везе између корисника, града, министарстава и донатора, изради
пројеката и пружању неопходних услуга крајњим корисницима (пољоприредници, предузетници,
прерађивачи, лица која се баве туризмом и остали).
Претежна делатност Агенција је 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и
осталим управљањем:
У оквиру своје делатности, а у складу са Одлуком о оснивању Агенција обавља следеће
послове:
- Прикупља податаке о производњи, продаји, инвестицијама, проблемима и могућностима у
области пољопривреде и руралног развоја;
- Учествује у представљању пољопривреде Града Сремска Митровица пред донаторима и
овлашћеним органима и организацијама на нивоу Републике;
- Даје подршку градској администрацији у домену надлежности Града везаних за
пољопривреду, а нарочито:
а) у организовању послова у вези процене штете од елементарних непогода и вођењу базе
података о насталим штетама, као и у комуникацији са надлежним министарством;
б) спровођењу Закона о пољопривредном земљишту, Закона о пољопривреди и руралном
развоју и Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
- Припрема пројекте из домена пољопривреде и руралног развоја за потребе Града, којима
Град конкурише код домаћих и страних донатора за добијање потребних средстава;
- Промовише пољопривреду, руралну туристичку понуду и рурална подручја Града Сремска
Митровица;
- Обавља и друге послове из области пољопривреде и руралног развоја, у складу са
потребама Града Сремска Митровица.
1.2. Законски оквир
Закoнски оквир пословања Агенције утемељен је следећим законским актима:
 Законом о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Србије “ бр.36/2011,
99/2011 и 5/2015),
 Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 10/2013 и 142/2014),
 Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 41/2009)
 Законом о раду (,,Службени гласник РС “ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014),
 Законом о спречавању злостављања на раду (,,Службени гласник РС “ бр. 36/2010)
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Законом о заштити података о личности (,, Службени гласник РС “ бр. 97/08 и 107/2012)
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник
Републике Србије “ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010),
 Законом о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Србије “, бр.111/2009 и
202015),
 Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 95/2014),
 Одлуком о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални
развој Града Сремска Митровица“ („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.
3/2013, 7/2013 и 9/2013).



1.3. Организациона структура
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места бр. 17/2013 од
30.08.2013. године, предвиђено је да Агенција има Директора и четири запослена лица.
У Агенцији је тренутно стално запослено четири лица, с тим да је једно стално запослено
лице тренутно на породиљком боловању, те је уместо тог лица, а до његовог повратка, дакле на
одређено време, запослено друго лице.
Агенција користи два лап-топ рачунара, три деск топ рачунара, три ласер штампача, један
мултифунционални уређај (штампач у боји, факс, копир и скенер) и један пројектор.
3. ПЛАН РАДА
У 2016. години Агенција ће:
- наставити са прикупљањем података о производњи, продаји, инвестицијама, проблемима
и могућностима у области пољопривреде и руралног развоја и формирати базе података о томе.
- учествовати у представљању пољопривреде Града Сремска Митровица пред донаторима и
овлашћеним органима и организацијама на нивоу Републике и Покрајине,
- наставити са припремом пројеката из домена пољопривреде и руралног развоја за
потребе Града, којима Град конкурише код домаћих и страних донатора и са пружањем подршке
заинтересованим лицима приликом попуњавања пријавних образаца по објављеним конкурсима,
- промовисати пољопривреду, руралну туристичку понуду и рурална подручја Града Сремска
Митровица;
- успоставити сарадњу са републичким и покрајинским институцијама основаним за област
пољопривреде и руралног развоја, са Агенцијама за рурални развој, задругама, удружењима
грађана и другим правним лицима која се баве пољопривредом и руралним развојем, као и са
туристичким организацијама,
- наставити са израдом промотивног материјала (лифлети, летци, интернет презентација
итд.),
- путем конкурса доделити субвенције и подстицаје за остваривање пољопривредне политике
и политике руралног развоја, а у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја. Наиме, чланом 13 Закона о постицајима у пољопривреди и
руралном развоју, („Службени гласник РС“ бр. 10/2013 и 142/2014) прописано је да органи локалне
самоуправе могу оснивати правна лица за подршку за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја, због чега је првенствено основана и ова Агенција, а подршку ће између
осталог пружити и путем подстицаја и субвенција за остваривање пољопривредне политике и
политике руралног развоја.
- наставити са информисањем сеоског становништва о могућностима повлачења средстава
из домаћих и страних фондова,
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- одржати обуке заинтересованим лицима за попуњавање пријавних образаца приликом
конкурисања за средства код домаћих и страних фондова и пружити помоћ приликом попуњавања
истих,
- ангажовати стручна лица која ће израдити Пројекат изградње пункта за сакупљање и
складиштење животињских отпадака на територији Града Сремска Митровица, прикупити
неопходне дозволе и сагласности, а у циљу изградње овог пункта.
- наставити са промоцијом села у сарадњи са медијима,
- обављати и друге послове из области пољопривреде и руралног развоја,
Како би Агенција могла обављати наведене активности неопходно је ангажовање других
предузетника и правних лица (која се баве: графичким дизајном, одржавањем сајта, књиговодством,
одржавањем рачунара итд.).
3.1. Укупни трошкови функционисања
Конто
103
465
481
512
513
520
521
529
531
532
533
535
539
550
551
552
553
554
559
569
УКУПНО

Врста трошкова
Алати и инвентар
Остале дотације и трансфери
Обавезе за порез из резултата
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови доприноса на терет послодавца
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови производних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Остале обавезе
Остали нематеријални трошкови
Остали финансијски расходи

( у динарима)
План за 2016. годину
30.000,00
590.000,00
100.000,00
350.000,00
250.000,00
4.310.000,00
800.000,00
330.000,00
335.000,00
150.000,00
500.000,00
75.000,00
2.208.000,00
155.000,00
300.000,00
50.000,00
2.000,00
460.000,00
5.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00

Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2016. годину Агенцији су опредељена
средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара, која средства су даље Програмом пословања
и финансијским планом опредељена по посебним контима, а у складу са Правилником о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.
гласник РС“ бр. 95/2014).
Конто 103 – Алати и инвентар – планирано је 30.000,00 динара. Наведена средства биће
утрошена за набавку тзв. „ситног материјала“ (сијалице, каблови, батерије, итд.).
Конто 465 – Остале дотације и трансфери – планирано је 590.000,00 динара. Наведена
средства су намењана за исплату разлике између старе и нове основице која се примењује
приликом обрачуна зарада запослених.
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Конто 481 – Обавезе за порез из резултата – планирано је 100.000,00 динара. Наведена
средства ће бити утрошена за плаћање пореза на добит привредних друштава у складу са Законом
о порезу на добит правних лица.
Конто 512 – Трошкови материјала – планирано је 350.000,00 динара. Наведена средства
биће урошена на набавку канцеларијског материјала, резервних делова за аутомобил уколио буде
било потребе и осталог материјала који је потребан за функционисање Агенције.
Конто 513 – Трошкови горива и енергије – планирано је 250.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена за набавку горива.
Конто 520 – Трошкови зарада и накнада зарада – планирано је 4.310.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за зараде, додатке на зараде и остале накнаде које запослени
остварују по основу рада у Агенцији у складу са законом и Правилником о раду.
Основица за обрачун зараде запослених у Агенцији се изједначава са основицом за обрачун
зарада запослених у градским управама и свака промена везана за основицу за обрачун зараде
запослених у градским управама примењиваће се и на основицу за обрачун зараде запослених у
Агенцији.
Основица за обрачун зараде Директора изједначава се са основицом за обрачун зараде
Начелника градске управе и свака промена везана за основицу за обрачун зараде Начелника градске
управа примењиваће се и на основицу за обрачун зараде Директора. Коефицијент за обрачун
зараде Директора одредила је Комисија за кадровска и административна питања. Директор и
запослени у Агенцији такође имају право да део зараде, мимо зараде остварене на напред наведен
начин остваре и из страних и домаћих фондова а путем реализације пројеката који се финансирају
из тих фондова.
Конто 521 – Трошкови доприноса на терет послодавца – планирано је 800.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за уплату доприноса који по закону падају на терет послодавца.
Конто 529 – Остали лични расходи и накнаде – планирано је 330.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена за накнаду превоза запосленима приликом доласка на посао и одласка
са посла, као и за плаћања трошкова путовања у земљи и иностранству у складу са Законом,
Правилником о раду и другим важећим прописима.
Конто 531 – Трошкови производних услуга – планирано је 335.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена за плаћање рачуна за ПТТ услуге, као и за услуге фиксне телефоније,
мобилне телефоније и интернета.
Конто 532 – Трошкови услуга одржавања – планирано је 150.000,00 динара. Наведена
средства ће бити утрошена за одржавање возила.
Конто 533 – Трошкови закупнине – планирано је 500.000,00 динара.
Конто 535 – Трошкови рекламе и пропаганде – планирано је 75.000,00 динара. Наведена
средства ће бити утрошена за објављивање конкурса за субвенције и подстицаје у штампаним и
електронским медијима.
Конто 539 – Трошкови осталих услуга – планирано је 2.208.000,00 динара. Наведна
средства ће бити утрошена за књиговодствене услуге, остале опште услуге, услуге израде
пројектно-техничке документације, услуге штампања, стручно усавршавање радника. Агенција
ће кроз поступак јавне набавке ангажовати стручна лица која ће израдити Пројекат изградње
одлагалишта животињског отпада на територији Града
Сремска Митровица, а потом приступити прикупљању неопходних дозвола и сагласности
за изградњу овог одлагалишта.
Конто 550 – Трошкови непроизводних услуга – планирано је 155.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена за ангажовање ревизорске куће која ће спровести рачуноводствену
ревизију и за регистрацију возила.
Конто 551 – Трошкови репрезентације – планирано је 300.000,00 динара. Наведена
средства ће бити утрошена за набавку кафе, чаја и безалкохолних пића, као и за угоститељске
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услуге на територији Града Сремска Митровица и ван територије Града Сремска Митровица.
Конто 552 – Трошкови премија осигурања – планирано је 50.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена за редовно годишње осигурање запослених и имовине, као и за путно
осигурање запослених приликом службеног пута у иностранство.
Конто 553 - Трошкови платног промета – планирано је 2.000,00 динара. Наведена средства
ће бити утрошена за плаћање провизије пословној банци и Управи за трезор.
Конто 554 – Остале обавезе – планирано је 460.000,00 динара. Ова средстава ће бити
утрошена за плаћање трошкова утрошене електричне енергије, воде, грејања и одвожење смећа.
Конто 559 – Остали нематеријални трошкови – планирано је 5.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена за плаћање потребних такси (административне, регистрационе и друге).
Конто 569 – Остали финансијски расходи – планирано је 4.000.000,00 динара. Наведена
средства ће бити утрошена за субвенције удружењима грађана и подстицаје пољопривредним
газдинствима. Субвенције ће бити додељене удружењима грађана по
конкурсу, а у складу са Програмом за доделу субвенција удружењима грађана у 2015. години,
док ће подстицаји бити додељени пољопривредним газдинствима, такође по конкурсу, а у складу
са Програмом за доделу одређене врсте постицаја пољопривредним газдинствима у 2015. години.
4. КАДРОВИ
Агенција је у децембру месецу 2015. године имала четири запослена лица на неодређено
време и једно лица на одређено време (замена привремено одсутног радника који се налази на
породиљком боловању).
4.1. Табела кадрови по квалификационој структури
Квалификациона
структура
1
НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВШС
ВСС
магистри
доктори наука
УКУПНО

Остварење
2015
2

План
2016
3

Индекс
3/2
4

1

1

100

4

4

100

5

5

100
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225.
На основу члана 35. став 1. тачка 33. Статута града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној
23.12.2015.године, донела је

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Програмом рада Скупштине града Сремска Митровица за 2016.годину (у даљем тексту:
Програм рада) обухваћене су теме за чије разматрање, доношење и усвајање је овлашћена
Скупштина града, Законом, Статутом, одлукама и другим општим актима.
Стављање на дневни ред тема из овог Програма, вршиће се у складу са роковима утврђеним
овим Програмом рада.
II
Обрађивачи појединих тема су дужни да обрађене материјале доставе благовремено
овлашћеним предлагачима, који ће предложити Скупштини града да их уврсти у дневни ред, у
складу са роковима утврђеним Програмом рада.
Уколико се укаже потреба за разматрањем, доношењем и усвајањем материјала који нису
садржани у темама из овог Програма, обрађивач је дужан да овлашћеном предлагачу и Скупштини
града, уз обрађени материјал, поднесе образложење са разлозима за стављање на дневни ред
предметне теме.
III
Обрађивачи материјала, из овог Програма рада, су дужни да Скупштини града доставе
писмени извештај о разлозима за непоштовање рокова утврђених овим Програмом.
IV
Теме које ће Скупштина града разматрати у 2016. години су:

Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Назив теме

Обрађивач

Програм рада установа културе, спорта Установе културе, спорта и
и туризма за 2016.годину
туризма
Градска управа за опште и
Извештај о раду за 2015.год.
заједничке послове
Извештај о раду Градског већа за 2015. Градска управа за опште и
год.
заједничке послове
Градска управа за урбанизам,
Извештај о раду за 2015.год.
комуналне и
инспекцијске послове
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Овлашћени
предлагач

Рок за
разматрање
и усвајање

Градско веће

јануар 2016.

Градско веће

јануар 2016.

Градско веће

јануар 2016.

Градско веће

јануар 2016.

23.12.2015.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
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Одлука о изради Плана генералне
регулације целине 2 – источни део
Града Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне
регулације блока између улица Вука
Караџића, Светозара Милетића,
Илариона Руварца и Паробродске блок око хотела „Сирмијум“
у центру Града Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне
регулације блока између улица Прве
Јалијске и Филипа Вишњића – блок
„Бара – Јалија запад“, Града Сремска
Митровица
Програм пословања буџетског
корисника у 2016.год. Центар за
социјални рад „Сава“ Ср.Митровица
Програм пословања буџетског
корисника у 2016.год. Дом здравља
Програм пословања буџетског
корисника у 2016.год. Апотека
Ср.Митровица
Одлука о изменама и допунама
Одлуке о начину остваривања права на
материјалне помоћи-субвенције деци,
ученицима и студентима на територији
града Ср.Митровица
Одлука о остваривању права на
накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу
Извештај о раду у 2015. год. Градске
управе за здравствену, социјалну и
заштиту животне средине
Програм пословања са финансијским
планом буџетског корисника у 2016.
години ПУ „Пчелица“ Ср. Митровица
Извештај о раду Градске управе за
привреду и предузетништво за 2015.
год.
Извештај о раду Градске управе за
образовање за 2015. год.
Извештај о раду Градске управе за
културу, спорт и омладину за 2015.
годину

18.

Одлука о уклањању снега и леда

19.

Одлука о изради Плана детаљне
регулације радне зоне Север

20.

Одлука о изради Плана детаљне
регулације насељског гробља у
Мартинцима

21.

Одлука о изради ПДР насеља Сремска
Рача

Градска управа за урбанизам,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за урбанизам,
комуналне и инспекцијске
послове

Градска управа за урбанизам,
комуналне и инспекцијске
послове

Градско веће

Градско веће
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јануар 2016.

јануар 2016.

Градско веће

јануар 2016.

Центар за социјални рад „Сава“
Градско веће
Сремска Митровица

јануар 2016.

Дом здравља
Сремска Митровица

Градско веће

јануар 2016.

Апотека
Сремска Митровица

Градско веће

јануар 2016.

Градска управа за образовање

Градска управа за здравствену,
социјалну и заштиту животне
средине
Градска управа за здравствену,
социјалну и заштиту животне
средине
ПУ „Пчелица“
Сремска Митровица

Градско веће

Градско веће

Градско веће

Градско веће

јануар 2016.

јануар 2016.
јануарфебруар
2016.
јануарфебруар
2016.
јануарфебруар
2016.
фебруар
2016.

Градска управа за привреду и
предузетништво

Градско веће

Градска управа за образовање

Градско веће

Градска управа за културу,
спорт и омладину

Градско веће

фебруар
2016.

Градско веће

фебруар
2016.

Градско веће

фебруар
2016.

Градско веће

март 2016.

Градско веће

март 2016.

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
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22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
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Годишњи програм заштите уређења
и коришћења пољопривредног
земљишта за 2016. год.
Закључак о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка давања
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
Закључак о одређивању надлежног
органа за давање на коришћење без
плаћања накнаде пољопр.земљишта у
државној својини
Извештај о раду установа културе,
спорта и туризма за 2015. годину
Извештај о раду у 2015.год. Центра за
социјални рад „Сава“ Ср.Митровица
Извештај о раду у 2015.год. Дома
здравља Ср.Митровица
Извештај о раду у 2015.год. Апотеке
Ср.Митровица
Одлука о одређивању делова
обале и водног простора на реци
Сави на којима се могу градити
хидрограђевински објекти и
постављати пловила

23.12.2015.

Градска управа за
пољопривреду

Градско веће

март 2016.

Градска управа за
пољопривреду

Градско веће

март 2016.

Градска управа за
пољопривреду

Градско веће

март 2016.

Градско веће

март 2016.

Градско веће

март 2016.

Градско веће

март 2016.

Градско веће

март 2016.

Градско веће

април 2016.

Установе културе, спорта и
туризма
Центар за социјални рад „Сава“
Ср.Митровица
Дом здравља
Ср.Митровица
Апотека
Ср.Митровица
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Одлука о доношењу Плана ренералне
регулације насеља Јарак

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

мај 2016.

Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације приобалног подручја леве
обале реке Саве од ркм 120+288 к.о.
Хртковци Општина Рума до ркм
123+464 к.о. Јарак, Град Сремска
Митровица

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

јун 2016.

Одлука о пијацама и вашарима

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

јун 2016.

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

јун 2016.

Градска управа за
буџет и финансије

Градско веће

јуни 2016.

Градска управа за
буџет и финансије

Градско веће

јул - август
2016.

Одлука о доношењу ПДР блока између
ул. А.Чарнојевића, П.Прерадовића,
К.Александра Карађор. насеља „25.
Мај“, ул. Батутове и ул. Паланка у Ср.
Митровици
Одлука о завршном рачуну
буџета града Ср.Митровица
за 2015. год.
Извештај о извршењу Одлуке
о буџету града Ср.Митровица
за период 01.01.-30.06.2016.год.
Извештај о раду ПУ „Пчелица“ у
школској 2015/2016.год.
Годишњи план рада ПУ „Пчелица“ за
школску 2016/2017.год.

38.

Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације радне зоне С.Ноћајски I

39.

Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације проширења гробља у
Кузмину

ПУ „Пчелица“
Ср.Митровица
ПУ „Пчелица“
Ср.Митровица
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
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Градско веће
Градско веће

септембар
2016.
септембар
2016.

Градско веће

септембар
2016.

Градско веће

септембар
2016.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.
55.
56.
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Одлука о изради Плана детаљне
регулације приобалне зоне у Јарку
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације блока између Улица Вука
Караџића, Светозара Милетића,
Илариона Руварца и Паробродске блок око хотела“Сирмијум у центру
Града Сермска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне
регулације за проширење регионалне
депоније
Одлука о изради Плана детаљне
регулације централног гробља у
Сремској Митровици
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације блока између улица Прве
Јалијске и Филипа Вишњића – блок
„Бара – Јалија запад“, Град Сремска
Митровица
Извештај о извршењу Одлуке о буџету
града Срем. Митровица за период
01.01.-30.09.2016.године
Одлука о утврђивању просечних
цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2017.год. на тер.града
Ср.Митровица
Измене и допуне плана и програма
установа културе, спорта и туризма за
2016.год.
Измене и допуне плана и програма
Градске управе за културу, спорт и
омладину
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације блока између улица
Арсенија Чарнојевића, Ратарске,
В. Пелагића и Петра Прерадовића у
Сремској Митровици
Локални акциони план запошљавања
Града Ср.Митровица за 2017.год.
Одлука о доношењу Плана генералне
регулације целине 2 – источни део
Града Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана генералне
регулације насеља Сремска Рача
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације насељског гробља у
Мартинцима
Одлука о буџету града Срем.
Митровица за 2017. годину
Одлука о одређивању матичних
подручја на територији града
Ср.Митровица
Програм рада Скупштине града
Сремска Митровица за 2017. год.
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Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

септембар
2016.

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

септембар
2016.

Градско веће

октобар 2016.

Градско веће

октобар 2016.

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

октобар 2016.

Градска управа за буџет и
финансије

Градско веће

октобарновембар
2016.

Градска управа за буџет и
финансије

Градско веће

Установе културе, спорта и
туризма

Градско веће

новембар
2016.

Градска управа за културу,
спорт и омалдину

Градско веће

новембар
2016.

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градска управа за привреду и
предузетништво
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за буџет и
финансије

новембар
2016.

новембар
2016.

Градско веће

децембар
2016.

Градско веће

децембар
2016.

Градско веће

децембар
2016.

Градско веће

децембар
2016.

Градско веће

децембар
2016.

Градска управа за опште и
заједничке послове

Градско веће

до краја
2016.

Стручна служба
Скупштине града

Градско веће

до краја
2016.
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V
О реализацији овог Програма стараће се Стручна служба Скупштине града Сремска
Митровица.
VI
Програм рада ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 021-86/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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226.
На основу члана 35. став. 1. тачка 33. Статута града Сремске Митровице („Службени лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града Сремска Митровица, на седници
одржаној 23.12.2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I
ДОНОСИ СЕ Програм развоја спорта града Сремска Митровица за период 2016-2018.
година.

II
Саставни део овог Закључка је Програм развоја спорта града Сремска Митровица за период
2016-2018.година.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 66-5/2015-I
Дана: 23.12..2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА ПЕРИОД 2016-2018

1. УВОД
1.1 ЗНАЧАЈ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2016-2018
Програм развоја спорта Града Сремска Митровица за период 2016-2018 (у даљем тексту:
Програм) је темељни стратешки оквир за развијање система спорта на територији Града Сремска
Митровица.
Спорт јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или
организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке спремности и духовног
благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа.
Спорт има битну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу
предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа
који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у
спортским активностима , што и јесте најважнији циљ Програма, или као пасивни посматрачи, тј.
гледаоци и љубитељи спорта.
Спорт у основи мора бити: доступан свима под једнаким условима; хуман; слободан и
добровољан; здрав и сигуран (безбедан); фер-плеј, толерантан, етички прихватљив и усмерен
ка пуном остваривању личности; у складу са природном средином и друштвеним окружењем;
независтан од злоупотребе у политичке, комерцијалне и финансијске сврхе, односно циљева који
су супротни спортском духу.
Спортски дух је суштинска вредност спорта и карактеришу га: етика, фер-плеј и поштење;
здравље; изузетна достигнућа, карактер и образовање; радост и забава; тимски рад; посвећеност;
поштовање правила и закона, поштовање себе и других учесника; храброст, заједница и
солидарност.
Развој спорта на територији Града Сремска Митровица је сложен и дуг процес који захтева
успостављање система у којем би се створили услови за бављење грађана спортом. Град Сремска
Митровица има задатак да кроз Програм и пратећи акциони план истог уреди организацију спорта
и испуни потребе грађана у области спорта. Сам Програм настао је као плод институционалне
сарадње свих чинилаца у систему спорта кроз двогодишњи рад прикупљања података о стању
спорта, резултатима спортских огранизација, клубова и појединаца али и кроз процес јавне
расправе у којој су спортски радници, стручњаци у спорту и сами спортисти имали прилику да
креирају предлоге активности које би допринеле унапређењу спорта у Граду. Локална самоуправа
створила је услове да овај процес обухвати што већи број заинтересованих чинилаца са циљем да
независно и стваралачки обликују системска решења која се налазе у тексту Програма.
Разлози за израду Програма огледају се у жељи да се обухвате кључни проблеми у свим
областима спорта, дефинишу јасно одређене конкретне мере за решавање уочених проблема,
унапреди спорт и обезбеди одрживи развој спорта на територији Града Сремска Митровица.
112

23.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 13

1.2 ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА
-

Програм и Акциони план планираће мере и активности како би Град Сремска Митровица:
обезбедио да сви грађани имају могућност да се баве спортом, кроз пружање
одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђење одговарајућег стручног кадра;
осигурао темеље система спорта: спорт у школама и све видове укључења деце у
спортске активности
обезбедио планирање, изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката
подржао и подстакао бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских
спортских резултата на међународним и државним спортским такмичењима

1.3 ВИЗИЈА
Визија Програма је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа
грађана Града Сремска Митровица кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског
значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.

1.4 МИСИЈА
Мисија је стварање система спорта на територији града Сремска Митровица у коме ће свако
имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља,
побољшања физичких способности, квалитетнијег и сврсиходнијег коришћења слободног
времена, унапређења квалитета живота и постизање врхунских спортских резултата.
Рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер позитивно
утичу на опште здравље и, према досадашњим медицинским сазнањима, смањују могућност
ризика од настанка хроничних болести узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење
области спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем
и активнијем становништву.
Поред тога, систем професионалног спорта (врхунски и квалитетни) захтева озбиљне
промене у самом управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и врхунски резултати јер
врхунски резултати не би смели бити случајност већ резултат сређеног система који подразумева
стручне и мотивисане тренере, материјално-техничке услове за рад, квалитетну инфраструктуру
за такмичења, и самим тим, подршку јавности и друштвено одговорних компанија.
Развојем услова за одржавање спортских такмичења и манифестација државног и
међународног ранга остварила би се директна финансијска добит, те би се средства остварена
кроз овакву добит могла посматрати као основа за унапређење и доступност спорта за све, и тиме
би круг система могао бити одржив и заокружен.
У том систему, који би требало да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим
слојевима, посебно деци, али и да обезбеди развој врхунских спортиста, локална самоуправа својим
средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирањем активних клубова и организација,
стипендијама и дотацијама игра важну улогу. За целокупни развој спорта за све, школског спорта
и квалитетног и врхунског спорта неопходно је поставити даље стратешке правце развоја на
територији Града Сремска Митровица и креирати конкретне мере за побољшање целокупног
система спорта на нивоу Града кроз стратешки документ.
Према томе, неопходно је започети са планираним и системским улагањем у обнављање и
изградњу спортске инфраструктуре на територији Града Сремска Митровица и због тога спортски
објекти представљају један од приоритета Програма. Посебан приоритет програма јесте улагање
у врхунски спорт и његов развој. Врхунски резултати, као и одговорно понашање врхунских
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спортиста, не само што имају локалну и националну репрезентативност, већ представљају
узоре младима промовишући рад, упорност, борбеност и поштење. То су вредности чији је
развој потребно неговати и подстицати у друштву. Неговањем тих вредности спорт добија, не
само такмичарски, репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу васпитну и
развојну улогу. Програм у себи јасно препознаје развој школског спорта као основну обавезу
која је истински темељ развоја спорта. Поред развијања рекреативних активности и такмичења
за децу програм као приоритет види и област рекреације. Спорт особа са инвалидитетом, спорт
у насељеним местима и спортске манифестације од значаја за наш Град. Системска подршка
олимпијским надама и младим талентима са територије Града Сремска Митровица као и стручно
усавршавање спортких тренера од посебног је значаја као база за квалитетан и правилан рад са
децом и такмичарским селекцијама.
Програм даје одговор на питање на који начин и у које сегмента спорта је најефикасније и
најпримереније уложити финансијска средства опредељена Буџетом Града Сремска Митровица и
како на основу тог улагања на најбољи начин остварити јавни интерес у области спорта.

1.5. ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма је унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку и партнерску бригу
свих релевантних чинилаца у реализацији следећих циљева:
- системска брига у области школског спорта свих релевантних чинилаца;
- обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт;
- константна брига о здрављу деце и спортиста, као и стручно праћење и селектирање;
- концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз сарадњу
спортских клубова из исте гране спорта на територији Града;
- системско финансирање рада и стручног усавршавања спортских стручњака, као једног
од стубова развоја такмичарског спорта;
- побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања спортских
клубова и организација;
- обезбеђивање услова и системско финансирање спортских талената;
- омасовљење учешћа грађана у рекреативном вежбању;
- унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским
активностима;
- подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне
равноправности;
- побољшање и унапређење постојеће и изградња недостајуће спортске инфраструктуре,
укључујући и завршетак започетих спортских објеката;
- повећање броја деце која учествују у школским такмичењима;
- смањење присуства и утицаја негативних појава у спорту;
- обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања, укључујући и антидопинг
образовање;
- унапређење односа спорта, туризма и животне средине.
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1.6. ПРАВНИ ОКВИР ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД
2016-2018 ГОД.
Програм развоја спорта на територији Града Сремска Митровица је у складу са важећим
Законом о спорту из 2011. год. (Сл. гласник РС бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна
скупштина Републике Србије донела 31.03.2011. год. и ослања се на Стратегију развоја спорта у
Републици Србији 2014-2018 год. која је усвојена 25.12.2014. год.
Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима
чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз усаглашавање са националним
прописима и консензус свих релевантних субјеката спорта да се област спорта уреди на системски
целовит и свеобухватан начин.
Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности
су и следећи закони:
1. Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца
на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ” −
Међународни уговори, број 9/90);
2. Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са Додатком
(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91);
3. Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са Анексом
(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99);
4. Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени гласник
РС” – Међународни уговори, број 38/09);
5. Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14);
6. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени
гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09);
7. Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06);
8. Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13).

2. ПРОФИЛ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Град Сремска Митровица се налази у северозападном делу Србије и југозападном делу
Војводине, на контакту три различите морфолошке целине: сремске равнице, мачванске равнице
и фрушкогорског побрђа. Простире се по јужном ободу сремске лесне терасе и алувијалној равни
реке Саве, на просечној надморској висини од 82m. Град Сремска Митровица има повољне
климатске услове. Према географском положају лежи у области умерено-континенталне климе,
која се одликује топлим и сушним летима, умереним зимама и кишним прелазним добима, са
просечном годишњом температуром 10,8 степени Целзијуса, са посебним специфичностима за
фрушкогорски део, равничарски део уз реку Саву и мачвански део.
Административни центар Срема, Сремска Митровица, налази се у делу области у коме
је река Сава најближа Фрушкој гори, на месту где су копнени путеви који воде са Балкана и
Београда на истоку, ка данашњој Републици Хрватској на западу, најближи воденим путевима
(реци Сави). Геостратешки положај је изузетан. Налази се на аутопуту Е-70 коридор X. Од главног
града Београда, са којим је повезана и двоколосечном пругом, удаљена је 75km. Од центра АП
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Војводина, Новог Сада, удаљена је 59,48km, а од аеродрома Никола Тесла 59km. Од границе са
Републиком Хрватском удаљена је 35km. Град Сремска Митровица се граничи са општинама Шид,
Бачка Паланка, Беочин, Ириг, Рума, Шабац, Богатић и на југозападу са Босном и Херцеговином
(општина Бијељина). На простору Града Сремска Митровица, уочавају се три природне целине,
односно зоне, које непосредно утичу на валоризацију потенцијала, функционалну и просторну
организацију: планинска зона, сремско-равничарска и мачванско- равничарска зона. Простор
који обухвата северни део Града Сремска Митровица, односно планинска зона, простире се на
деловима Фрушке горе, од самог гребена спуштајући се 22 обронцима до сремско-равничарког
дела Града Сремска Митровица. Заузима површину од 238,55 km², на којима се налази десет
сеоских насеља: Стара Бингула, Дивош, Чалма, Шишатовац, Лежимир, Манђелос, Гргуревци,
Шуљам, Бешеновачки Прњавор и Бешеново. Сремско-равничарска зона обухвата средишњи део
Града Сремска Митровица и простире се од обронака Фрушке горе до реке Саве. Заузима површину
од 401,23 km², градско насеље Сремска Митровица, насељено место Лаћарак и седам сеоских
насеља: Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска Рача, Шашинци, Велики Радинци и Јарак. Мачванскоравничарска зона обухвата јужни, мачвански део Града Сремска Митровица, површину од 121,73
km², насељено место Мачванска Митровица и шест сеоских насеља: Засавица I и Засавица II,
Равње, Раденковић, Ноћај и Салаш Ноћајски.

2.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Сремска Митровица је градско насеље, седиште Града Сремска Митровица и заузима
површину од 762 km². Према последњем попису из 2011. год. има 79 773 становника, са
просечном густином насељености 104,7 становника на km². Град Сремска Митровица чине три
насељена места: Сремска Митровица, Лаћарак на левој и Мачванска Митровица на десној обали
реке Саве, као и 23 сеоска насеља. Сремска Митровица је југоисточно са Мачвом повезана са два
моста, пешачким и теретним. Пољопривредна површина заузима 74,2% укупне површина Града
Сремска Митровица, односно простире се на 56 527ha.
Табела број 1.: Списак насеља са бројем становника
Град/Насеље

Мушко

Женско

Бешеновачки Прњавор
Бешеново
Босут
Велики Радинци
Гргуревци
Дивош
Засавица 1

Број
становника
83
841
971
1426
1129
1361
722

42
423
472
704
549
661
363

41
418
499
722
580
700
359

Засавица 2
Јарак
Кузмин
Лаћарак
Лежимир
Манђелос
Мартинци
Мачванска Митровица
Ноћај

608
2039
2982
10638
699
1319
3070
3873
1866

319
1006
1462
5319
355
645
1563
1894
924

289
1033
1520
5319
344
674
1507
1979
942
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Равње
Раденковић
Салаш Ноћајски
Сремска Митровица
Сремска Рача
Стара Бингула
Чалма
Шашинци
Шишатовац
Шуљам

1184
946
1751
37751
624
162
1431
1623
211
630

605
473
885
17984
307
83
720
851
110
323

579
473
866
19767
317
79
711
772
101
307

УКУПНО

79940

39042

40898
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Према подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, укупан број
становника у Граду Сремска Митровица износи 79 773, тако да је број становника смањен у
поређењу са бројем становника из пописа 2001. године за 5 341. Промене у периоду 2002/2012.
године, показују да се број становника Града Сремска Митровица смањио за 6,62%, што је
нешто мање у односу на Сремску област (-6,84%), а више у односу на АП Војводину (-4,58%)
и Републику Србију
(-3,9%). Град Сремска Митровица има највише становника у сремској
области, а на шестом месту је по броју становника у Војводини. Од укупног броја становника на
територији Града, жена има 51,16% а мушкараца 48,84%. Становништво радног узраста, чини
69,12% укупног становништва. Просечна старост становника Града Сремска Митровица је 42,2
године. На територији Града Сремска Митровица налази се 11 основних, седам средњих школа
и једна школа за високо образовање, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре - Сирмијум.
Графикон број 1. Структура становништва према типу насеља

Структура становништва према типу
насеља

Остало
53%

Град
47%
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Табела број 2. Структура становништва према старости
ГОДИНЕ СТАНОВНИКА
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 и више
УКУПНО СТАНОВНИКА

БРОЈ СТАНОВНИКА
3395
3926
3958
4645
4920
4904
5223
5432
5487
6079
6272
6605
5686
3576
4125
3186
1843
678
79940

2.3. АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
2.3.1. SWOT АНАЛИЗА

-

S
Предности
број спортских клубова и организација
на територији Града
традиција
остварени спортски резултати
искуство у организовању великих
спортских приредби и манифестација
велики број тренера са дозволом за рад
значајан број младих талентованих
спортиста
ажурирана база података о спортским
клубовима и организацијама
рад постојећих спортских клубова и
организација
на евидинецији НЗС Сремска
Митровица постојање кадрова са ВСС
из области спорта
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-

W
Слабости
недостатак финансијских средстава
проблеми прерасподеле коришћења
школских сала
одлив спортиста и стручњака у друге
средине
непостојање базе података о
спортистима
недовољна брига о младим
перспективним спортистима
недостатак одговарајуће спортске
инфраструктуре
дотрајалост спортске инфраструктуре
непостојање довољног броја реквизита
у складу са нормативима
недовољна искоришћеност стручно
оспособљених кадрова са евиденције
НЗС Сремска Митровица из области
спорта
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-

-
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O
Могућности
изградња спортске инфраструктуре
адекватнија прерасподела буџертских
средстава
утврђивање дугорочних програма
развоја
формирање тима за волонтирање
приликом организације спортских
такмичења
ангажовање стручно оспособљених
кадрова са евиденције НЗС Сремска
Митровица при организацији и
функционисању система спорта Града
искоришћавање природних потенцијала
и ресурса у сврху спортско туристичке
понуде Града
адекватна промоција и популаризација
спорта,а посебно спорта за све
стипендирање перспективних
спортиста

-
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T
Претње
неадекватно вредновање резултата
спортских организација
недостатак спонзора и донатора
недовољан ниво буџетских средстава
недовољан капацитет хотелског
смештаја за организовање већих
такмичења
пад интересовања младих за бављење
спортом
смањено интересовање грађана за
праћење спортских догађаја
слаба заинтересованост младих за
волонтирање

2.3.2. ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
На територији града Сремска Митровица можемо постојеће стање анализирати у три нивоа
функционисања спорта и то:
1. Школски спорт и манифестације рекреативног садржаја за децу
2. Рад спортских клубова и организација
3. Рекреативни спорт
Приликом анализе стања коришћени су материјали прикупљени квантитативном методом
у периоду 2012-2015 године али и квалититавни добијени путем разговора са великим бројем
спортских радника, спортских стручњака, стручњака у спорту, спортиста, професора физичког.
Посебност овог материјала је и анкета коју је Спортски савез Града Сремска Митровица спровео
2014. године на узорку од 2000 ученика основних школа са територије Града. Спроведена је и јавна
расправа са темом стратешких смерница развоја спорта у којој су добијени значајни материјали за
анализу са посебним акцентом на проблеме са којима се у свакодневном раду суочавају спортски
клубови и организације као и школе са територије Града.

1.

ШКОЛСКИ СПОРТ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
РЕКРЕАТИВНОГ САДРЖАЈА ЗА ДЕЦУ

Школски спорт у нашој средини је изузетно развијен а о чему сведоче резултату наших
екипа и појединаца на републичким такмичењима, СОШОВ, школској олимпијади и другим
такмичењима под окриљем Савеза за школски спорт Србије.
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У систему функционисања школског спорта постоји више нивоа организације такмичења.
Основни и први ниво је такмичење у оквиру самих школа а циљ овог такмичења је селекција
најбољих појединаца за школске екипе које би наступиле на другом нивоу-градском првенству.
Један од великих проблема у анализи школског спорта је непостојање валидних података о броју
такмичења у оквирима школа као ни о броју учесника. Један од задатака у наредном периоду је
свакако прикупљање информација о овим манифестацијама и то путем системских решења у
споразуму између надлежних градских управа и школа са територије Града.
Градска школска такмичења су најмасовнија такмичења у пирамиди школског спорта и на
њима постоје прецизнији параметри о броју учесника. У табели број 3 наведен је број учесника
градских школских такмичења у спортовима који су обухваћени програмима Савеза за школски
спорт, такмичења спроводи Спортски савез Града Сремска Митровица под покровитељством и
старањем Градске управе за култура , спорт и омладину која представља врх пирамиде спорта на
територији Града.
Табела број 3.
Број учесника градских школских такмичења по спортовима
СПОРТ
Одбојка
Мали фудбал
Гимнастика
Стрељаштво
Скијање
Рукомет
Атлетика
Мале олимпијске игре
Пливање
Стони тенис
Укупно

БРОЈ УЧЕСНИКА
256
274
51
40
40
99
200
170
47
56
1233

На територији Града основне школе похађа 6052, а средње 3041 ученика, што је укупно 9093
ученика. С обзиром да је у такмичењима на градском нивоу учествовало 1233 ученика што је
13,56% од укупног броја. Из наведених података јасно је да број ученика на градском првенству
може бити већи за 20% а као основне разлоге за неучествовање на овом степену такмичења
школе наводе: немогућност благовременог обављања лекарских прегледа спортиста и недостатак
средстава за превоз на такмичење.
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Графикон број 2 – учешће ученика у градским школским такмичењима

Трећи ниво такмичења су окружна првенства,четврти међуокружна а пети –завршни чине
републичка првенства. Број учесника на окружним такмичењима је константан јер на такмичења
одлазе победници градских првенстава и он се не може променити узимајући у обзир да је Градска
управа системски обезбедила одлазак на сва такмичења као и организацију истих у нашем граду.
Број учесника на међуокружним и републичким такмичењима зависи од резултата али се дубљом
анализом може утврдити да је већа пролазност такмичара ученика на републичка првенства у
индивидуалним спортовима. Најбоњи резултати на републичким такмичењима у 2014.години
постигнути су у атлетици и гимнастици.
Обновљено такмичење на нивоу АП Војводине СОШОВ (Спортска олимпијада школске
омладине Војводине) донело су потврду да је наш град посвећен раду са младим селекцијама и
освајањем 14 медаља од којих 8 златних остварен је изузетан резултат који ће служити као репер
за следеће генерације такмичара. Најбољи резултати постигнути су у атлетици и гимнастици.
Поред школских такмичења на територији Града Сремска Митровица постоји изузетно
развијена организација такмичења за децу рекреативног и такмичарског карактера уз учешће
великог броја учесника. Манифестација Лето на Сави са великим бројем такмичења у 2015.години
окупила је чак 2600 такмичара док је у овогодишњем циклусу градских такмичења за Спортске
игре младих 2015 учествовало 2041 такмичар у узрасту 2000. годиште и млађи. Показатељ
квалитеног рада је и податак да је наш Град на државном првенству Спортских игара младих
2015. освојио 14 медаља и укупном пласману градова био убедљиво први. На регионалном нивоу
овог такмичења одржаном у Сплиту од 24.-28.09.2015. наше екипе освојиле су 7 медаља и на
врло успешан начин репрезентовале Републику Србију на највећој смотри спорта регионалног
карактера.
Анкетом Спортског савеза Града Сремска Митровица утврђено је да на територији града 57 %
деце узраста основних школа се активно бави спортом са тренажним обимом од бар три тренинга
недељно. Највећи број ангажованих спортиста тренира два до три пута недељно(69,09%),четири
до шест пута недељно(16,26%),сваки дан(11,72%) и једном недељно(2,93%).
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Табела број 4
ПРЕГЛЕД ИЗДВАЈАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2013-2015
Година
2013. год.
2014. год.
2015. год.

Износ средстава за спорт
66.145.000,00
77.722.000,00
113.098.000,00

Износ укупног буџета Проценат издвајања
2.596.664.000,00
2,55 %
2.682.320.000,00
2,90%
3.351.496.000,00
3.74%

Графикон број 3 – учешће деце у спорту на територији Града

Од укупног броја основаца који се баве спортом 24,1 % се бави фудбалом а следе одбојка
са 20,8%, кошарка 19,1%, атлетика 7%, гимнастика 5%, карате 4,8%, џудо 3,4%,рукомет 3,4%
и пливање 2,6%. Ови резултати су у сагласности са бројем клубова у овим гранама спорта на
територији Града и бројем такмичара у млађим селекцијама клубова.
Основци који се не баве спортом као најчешћи разлог наводили су: недостатак слободног
времена због школских обавеза (41,58%), неинтересовање за спорт (14,87%), недостатак понуде
за тренинг у близини (9,87%), недостатак средстава за плаћање чланарине (9,61%).
На манифестација у организацији Спортског савеза Града Сремска Митровица (школска
такмичења и други рекреативно такмичарски садржаји) учествовало је 41,2% ученика основних
школа са територије Града.
На основу ових података можемо закључити да је локална самоуправа у претходном циклусу
створила оптималне услове за бављењем спортом деце школског узраста и да Програм не може
постављати нереалне циљеве у повећању обухвата деце у спорту на територији Града.
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РАД СПОРТСКИХ КЛУБОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Активности клубова и организација на територији града уочљива су категорија за
широко грађанство због транспарентности њиховог деловања,резултата и свакодневног рада.
Утакмице,турнири,манифестације и други облици деловања клубова су посећени од стране
грађана и праћени од медија али и од стране институција надлежних за контролу њиховох радаГрадске управе и Спортског савеза.
Од стране Спортског савеза евидентирано је активно постојање и егзистенција 109 спортских
клубова и организација са седиштем на територији Града Сремска Митровица. Поред овога
постоји одређени број удружења регистрованих у надлежном регистру за обављање делатности у
области спорта али за које није могуће утврдити да се налазе у систему такмичења или на други
начин испуњавају услове за обављање делатности.
Од укупног броја клубова посматрано кроз призму националне категоризације спортова
првој категорији спортова припада 61 клуб,другој-22,трећој-15,четвртој-4 и петој -7.
На територији нашег града постоји 4 гранска савеза (фудбалски, одбојкашки, кошаркашки
и рукометни) у којима се налази 51 клуб. Посматрано по спортовима у првој категорији највише
је фудбалских клубова-30, следи одбојка-11, кошарка-7, рукомет-3, атлетика-2, ватерполо и
пливање-2, кајак-1,тенис-3.
Клубови са теритоије нашег Града остварују значајне резултате на државном нивоу такмичења
посебно у атлетици, кајаку, кошарци, фуцалу, одбојци и америчком фудбалу. Посебно су вредни
резултати наших спортиста у индивидуалним спортовима у којима предњаче атлетика и кајак.
Остварено је и више резултата међународног карактера а који се евидентирају и објављују
од стране Министарства омладине и спортс РС, Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета
Србије у публикацији Преглед категорисаних врхунских спортиста.
Потребно је нагласити да се изузетно велики број млађих селекција клубова из нашег Града
такмичи на државном нивоу са изузетним резултатима.

3.

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

Најмање релеватних података долази о стању рекреативног спорта јер се он по својој
природи најтеже прати али је у његовом функционисању уочен проблем институционалног
надзора и организације. У 2015. години Градска управа је финансирала више пројеката за развој
рекреативног спорта са акцентом на развој спорта међу женском популацијом. Спортски савез
реализовао је манифестације Дан изазова 2015 (13000 учесника), Moove week (око 300 учесника),
Лиге у куглању и малом фудбалу у оквиру Радничко спортских игара (250 учесника) и такмичења
у оквиру Лета на Сави 2015 намењена рекреативцима и ветеранима (око 500 учесника). На 11.
Олимпијади радника Војводине која је одржана 03.07.2015. – 05.07.2015. у Србобрану такмичари
нашег града освојили су пет медаља од којих су две златне, две сребрне и једна бронза и то у
куглању и тенису.
Највећи број рекреативаца организовано се бави спортом у оквиру тениских и фудбалских
клубова са територије града, док је женска популација укључена у рад спортских организација
које се баве аеробиком и пилатесом.
Неопходно је изградити институционалне механизме за прецизније евиденције у области
рекреативног спорта на територији Града.
На евиденцији НЗС Сремска Митровица налази се 20 професора физичког васпитања, лица
са завршеним факултетом из области спорта која представљају потенцијал за реализацију будућих
рекреативних програма и садржаја.
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2.3.3. АНАЛИЗА СТАЊА ПО ПРИОРИТЕТИМА
РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ УКЉУЧУЈУЋИ
И ШКОЛСКИ СПОРТ
За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и
уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим
младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз
уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању
деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља
је изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији
циљ. Практично организовање спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за
децу и омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени
развој. Генерално, спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну
добробит деце и суштински је битан за превенцију здравствених проблема. За свестрани развој
детета од кључног значаја је одговарајуће физичко образовање у школи и бављење ваннаставним
спортским активностима у школским спортским секцијама и школским спортским друштвима.
Сви млади треба да добију адекватно физичко образовање и стекну основне спортске вештине у
оквиру редовног наставног програма или у оквиру ваннаставних активности, чиме се омогућава
свакодневно бављење спортом. Школе треба да учине младима привлачним да своје слободно
време проведу на отвореном простору играјући различите игре, као и да одговоре на прихватљиве
нове трендове у спорту. Квалитет физичког образовања и спортске обуке треба да буде обезбеђен
и унапређен кроз квалификоване наставнике физичког васпитања, уз одговарајуће мере за надзор
квалитета. Школе би требало да све младе, а посебно оне у завршним разредима упознају са
локалним спортским клубовима и објектима и да остваре сарадњу са локалним спортским
клубовима. Млади треба да знају које могућности имају у локалу, како могу да наставе да се
баве спортом након завршетка школе, те да буду свесни које то активности највише воле и које
их највише стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу опрему и објекте за
бављење младих физичким активностима и спортом.
Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и остану
у спорту, с тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде адекватан њиховом
узрасту и физичком и менталном стању. Због тога треба посебно подржати оне спортове у којима
се девојчице у значајној мери баве спортом.
Школа је идеално место за промоцију спорта и здравог живота, пошто обилује одговарајућим
високо образованим кадром који може и зна да одговори на захтеве стручног и педагошког рада са
децом и младима, притом се не мисли само на професоре физичког васпитања већ и на психологе,
педагоге, односно комплетан апарат школства који даје додатни квалитет развоју школског спорта.
Зато не чуди да је Законом о основном образовању и васпитању, држава препознала значај
школског спорта. У њему, у члану 40. стоји: „Ради развоја и практиковања здравог начина живота,
развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких
способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру
школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици.
Школа је дужна да у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе,
организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља школског спорта
обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима
ученика.“ (Закон о основном образовању и васпитању, Сл. гласник РС бр. 15/13). Школски спорт тако
представља саставни део обавезног наставног плана и програма. Главни циљ школског спорта мора
бити физички, интелектуални, морални, социјални и културни развој свих ученика. Када су у питању
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школска спортска такмичења, приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу града. Потребно је,
такође, организовати спортске активности деце за време распуста, посебно путем спортских кампова.
Посебно је значајно предузимање активности које треба да доведу до тога да деца не плаћају
чланарину у спортским организацијама, или да она буде примерена могућностима родитеља. Како
би се повећало учешће деце у спорту, национални спортски савези треба да обезбеде да спортски
клубови уз сениорске екипе обавезно имају и дечје екипе.
У циљу развоја и унапређивања физичког вежбања деце, као и успостављања функционалнијег
система школских спортских такмичења, неопходна је изградња посебних објеката – спортских сала
намењених школском спорту, чиме би створили услове за развој школског спорта. Стварањем услова
углавном би задовољили интерес заједнице и самог друштва за укључивање што већег броја деце у
школске спортске активности.
Дефинисање проблема:
-Недовољна опремљеност и застарелост постојећих спортских реквизита по школама,
универзитетима и предшколским установама
-Недовољна физичка активност деце предшколског и школског узраста
-Наставу физичког васпитања од првог до четвртог разреда основне школе не изводе наставници
физичког васпитања
-Непостојање фискултурних сала у појединим школама на сеоском подручју
-Недовољно медијских садржаја којима би се промовисао значај бављења спортом од најранијег
узраста
-Повећан број физичких деформитета код деце предшколског и школског узраста

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ
Рекреативни спорт или спорт за све је област која обухвата бављење спортским активностима
ради одмора и релаксације, унапређења здравља или сопствених резултата, а намењен је свима
без обзира на узраст, пол, физичке или менталне способности.
Програми рекреације се разликују од програма такмичарског спорта, пре свега, по ефектима
који су циљно усмерени на очување и унапређење здравља становништва, без обзира на њихову
старосну доб.
Редовна физичка активност је основа за очување и унапређење здравља становништва.
Право на бављење спортом је универзално право свих којима кретање, вежбање, игра или
такмичење у слободном времену представљају задовољство. Економска криза и време транзиције
довело је до смањења броја организованог рекреативног спорта, осим периодичних активности
појединих синдикалних организација или пропагандно манифестационог типа такмичења.
Рекреативне садржаје у Граду нуде : Спортски савез Града Сремска Митровица кроз своје
активности, теретане, спортски клубови и организације који се баве фитнесом, аеробиком и
пилатесом, као и поједини клубови кроз пружање могућности ветеранима да наставе да се баве
спортом. Када је у питању спорт за све посебно треба нагласити да су међу најзаступљенијим
облицима рекреативних активности индивидуалне и самостално изабране активности које се
реализују на улици, између блокова зграда или на отвореним и доступним теренима и спортским
објектима.
Дефинисање проблема:
1. Недовољна медијска популаризација рекреативног спорта
2. Недовољан број стручно оспособљених кадрова са дозволом за рад за област рекреације
3. Недовољна искоришћеност природних ресурса у области спортско рекреативног туризма
4. Мала заинтересованост грађана за редовно обављање рекреативних активности
5. Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим стаза и теретана на отвореном у
оквиру отворених спортских терена
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6. Недовољан број термина у оквиру постојећих затворених спортских објеката.
Кроз реализовање рекреативних програма остварили би бројне користи: унапређење
индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности;
унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације; спречавање антисоцијалног
понашања; омогућавање што дуже радне ангажованости и развоја радних способности; повећање
индивидуалних и колективних способности.

СПОРТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Особе са инвалидитетом се дефинишу као појединци са психо-физичким недостатком (са
којима се рађају или их стичу током живота). Ови недостаци утичу на нарушавање њиховог
интегритета као људског бића и онемогућавају им да се формирају, испоље и остваре као потпуно
прихваћени чланови друштва.
Према досадашњим научним сазнањима, спорт и спортска рекреација имају велики значај
за особе са инвалидитетом, пре свега у процесу рехабилитације и ресоцијализације, као и
остваривање резултата у спортским такмичењима. Ове активности треба спроводити од најраније
младости или од времена настанка инвалидитета јер утичу на очување и јачање психо – физичког
и општег здравља.
Према подацима Светске здравствене организације (WHO) чак 10% светског становништва
чине особе са инвалидитетом. Расположиви подаци показују да слична структура важи и за наш
град. Не постоји база података о особама са инвалидитетом које се баве спортским активностима
на нивоу града. Поготово нема ажурираних података о врстама и степену инвалидитета, о полној и
старосној структури тих особа. Према општој процени, од укупног броја особа са инвалидитетом
на територији Града Сремска Митровица, тек нешто више од 0,03 % укупног броја становника
Града, на организован начин се бави спортом.
Организовано бављење спортом особа са инвалидитетом у Граду је у изузетно лошем стању,
а узроци томе су многобројни. Постоје повремени сусрети или дружења рекреативног такмичења,
али се не може говорити о организованом раду. На територији Града егзистира само једна спортска
организација која у својој делатности која у свом опису рада садржи бављење спортом особа са
инвалидитетом.
Неприступачан прилаз спортским објектима особама са инвалидитетом које користе
техничка помагала отежава њихово бављење спортом .
Дефинисање проблема:
- недовољно анимирање и подстицање ове популације
- помоћ стручних лица и волонтера
- неадекватан прилаза спортским објектима за особе са инвалидитетом који користе стручна
помагала
- непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине
- недовољна сарадња са осталим спортским удружењима у земљи и шире.

УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ И КВАЛИТЕТНОГ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Врхунски спорт је област која обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне
(врхунске) резултате и спортске квалитете.
Циљ врхунског спорта на територији Сремска Митровица је да се препознају најталентованији
спортисти Града, да се повежу наука и пракса ради постизања врхунских спортских резултата и
да се талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у
свим узрасним категоријама и као последицу има боље позиционирања Града на националној и
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међународној спортској сцени.
Бављење спортом на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на одговарајуће начине,
у сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка треба да покрива подручја као што
су: препознавање талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке
кроз спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода;
едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања
одговарајућих структура и такмичарских екипа.
Партнерство између јавних власти, спортских организација и привреде је неопходно да би се
обезбедио хармоничан и интегрисан развој спорта и обезбедило постизање врхунских спортских
резултата
Дефинисање проблема:
- Недостатак врхунских спортских стручњака
- Недостатак савремене спортске опреме и реквизита
- Недовољна подршка спортисте ка постизању врхунског резултата
- Непостојање категоризације спортиста
- Непостојање категоризације спортских стручњака
- Непостојање фонда за стипендирање младих талентованих спортиста

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Спортска инфрастуктура је веома важан сегмент у области спорта. Без спортских објекта
је немогуће било шта радити у спорту, обезбеђење овог услова захтева издвајање великих
материјалних средстава. Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева све
просторе и површине отвореног или затвореног грађевинског облика, који је намењен спровођењу
различитих активности – тренирању, такмичењу, рекреативном вежбању, забави (укључујући и
пратеће активности, помоћне просторије, гледалиште и друго).
Позивајући се на Националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је генерална
класификација спортских објеката:
- Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени),
- Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена),
- Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. Фудбалски
стадион, разни отворени спортски терени...),
- Адаптирани простори за вежбање
Према извршеним истраживањима један део спортских објеката на териториији Града је
старије градње те су они стари и дотрајали. Као најважнија питања приликом решавања проблема
спортских објеката, намећу се: планирање, евиденција, одржавање, изградња, управљање и
коришћење.
Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима развоја спорта,
усклађеног са плановима развоја и изградње Града (ГУП). Спортски клубови и савези би требало
да подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да указују на приоритете локалној
самоуправи. Планови изградње би требало да буду сачињени уз консултације са компетентним
стручњацима (архитектама, инжењерима, дизајнерима, лекарима, спортским организацијама и др).
Грађевинске планове требало би засновати на актуелним и будућим потребама за упражњавањем
спортских активности, узимајући у обзир тренд прираштаја становништва, социјално-економски
тренд и промене у социо-културном окружењу.
Спортске дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни корисницима свих
доба, без обзира на стање њиховог здравља (на пример особама са инвалидитетом или старијим)
и доступни током свих годишњих доба, као и да буду смештени у подручјима која подстичу
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побољшање здравља. При одабиру места и начина изградње затворених спортских објеката треба
узети у обзир дугорочне потребе у погледу коришћења и одржавања објеката.
Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању израда Програма
развоја спорта. На подручију Града Сремска Митровица можемо пронаћи велики број спортских
објеката разних намена. Приликом категоризације спортских објеката важно је да се стриктно
дефинишу следеће категорије:
1. Капитални објекти од интереса за Град,
2. Капитални објекти од интереса за развој врхунског спорта,
3. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни објекти),
4. Објекти од интереса за клубове.
У складу са категоризацијом објеката, решавањем имовинско-правних односа и применом
нових законских решења дошло би се до могућности лакшег решавања потреба спортских
организација за испуњење својих планова тренажног рада и такмичења.
С циљем да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту Града Сремска
Митровица, дефинисане су следеће приоритетне активности:
1. Направити електронску базу података о спортској инфраструктури.
2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на
основу анализа о тренутном стању.
Дефинисање проблема
Дугогодишње одсуство планског улагања у спортске објекте створило је низ проблема који
се у најкраћем могу свести на следеће:
- Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима,
- Релативно мала улагања у спортску инфраструктуру
- Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове
одржавања
- Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин.

СПОРТ И ТУРИЗАМ
Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и имиџу не
само локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско рекреативних програма
код шире популације.
Туризам и спорт су међусобно повезани и комплементарни, и у стратешким документима
општина, градова и републике треба да заузимају важно место, посебно у планирању самоодрживих
мера за даљи развој спорта.
Спорт - као професионална, аматерска или рекреативна активност - обухвата значајан
број оних који путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама и земљама.
У међународним оквирима, најважнији спортски догађаји, као што су Олимпијске игре и
шампионати постали су сами за себе моћне туристичке атракције - дајући веома позитиван
допринос туристичком имиџу места домаћина.
Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин стимулишу
инвестиције у инфраструктурне објекте као што су путеви, стадиони, спортски комплекси, хотели
и ресторани - пројекте од којих користи имају и локално становништво и посетиоци који долазе
да их користе. А када је једном постављена инфраструктура, ове две узајамно корисне гране,
туризам и спорт, постају мотор одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања
приход
Град Сремска Митровица има веома повољан географски положај са природним ресурсима,
традицију спортских клубова и спортова на међународном нивоу те развијену доступност и
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приступачност спортским објектима, тако да има услове да се развије у значајан регионални
спортско- туристички центар.
За развој туризма значајни су Установа Атлетски стадион као једини објекат те врсте на
територији Републике Србије, обала реке Саве – градска плажа, са комплексом спортских терена,
хиподром и велики број других спортских објеката.
Дефинисање проблема:
- недостатак смештајних капацитета
- неумреженост локалних актера из области спорта и туризма
- недовољна промоција понуде за спортски туризам
- недовољна искоришћеност природних ресурса и постојеће инфраструктуре

3.

ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА,
ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА

Програмом развоја спорта Града Сремска Митровица су дефинисане четири приоритетне
области, а акционим планом су дефинисани како општи тако и посебни циљеви.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој
спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или
неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре), Програмом
ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:
 развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
 повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;
 развој и унапређење врхунског спорта;
 развој и унапређење спортске инфраструктуре.
 Спорт и туризам
Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца
спортског система Града. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и јасно
дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију овог Програма.

3.1. ШКОЛСКИ СПОРТ
7.1.1. Општи циљ: 7.1.1 Унапређен школски и универзитетски спорт
Посебни циљеви:
7.1.1.1: Побољшани материјално технички услови за реализацију школског и универзитетског
спорта.
7.1.1.3: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским приредбама
(спортске манифестације и спортска такмичења)
7.1.1.4: Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру
школског и универзитетског спорта.
7.1.1.5: Подстакнуто значајније укључивање јединица локане самоуправе у реализацију и
унапређење школског и универзитетског спорта
7.1.1.6: Унапређење медиjско праћење и промоција школског и универзитетског спорта у
циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и
поштовања различитости на спортским теренима и поред њих.

3.2. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ
7.2.1:

Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва
посебно деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих
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Посебни циљеви:
7.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
7.2.1.2:Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим
грађаним да се баве спортом за све
7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа
акта и унапређени стручни потенцијали са циљем израде критеријума за
финансирање ове области
7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом,
спортом у војсци и полицији, радничким спортом, спортом на селу, у циљу повећања
обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих,
жена, особа са инвалидитетом (ОСИ) и старих.

3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ И КВАЛИТЕТНОГ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
7.3.1: Општи циљ: : Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и
врхунских спортских остварења.Наставак озбеђивања услова за развој
врхунског спорта и с
Посебни циљеви:
7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта;
7.3.1.2: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата

3.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
7.4.1: Општи циљ: Развијена спортска инфраструктура
Посебни циљеви:
7.4.1.1: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање
спорске инфраструктуре
7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура

3.5. СПОРТ И ТУРИЗАМ
8.6.1:
Општи циљ: Унапређен однос спорта ,туризма и животне средине
Посебни циљеви:
8.6.1.1: Подстакнуте и ојачане везе спорта , туризма и животне средине

4.

МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У циљу што ефикасније имплементације Програма биће ангажовани сви институционални
механизми.
Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће Градска управа за културу, спорт
и омладину заједно са свим кључним актерима у имплементацији као што су Спортски Савез
Града Сремска Митровица, спортски клубови и удружења, школе са територије Града, наставници
и професори физичког васпитања и остали актери који учествују у директној имплементацији
Акционих планова.
Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма за развој спорта у великој
мери зависи и од подршке локалне самоуправе у виду планирања већих средстава из буџета за
потребе реализације приоритетних мера.
Значајан корак у праћењу имплементације јесте именовање тела од стране Градског већа
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Града Сремска Митровица за праћење и анализу реализације Програма развоја у свим областима
спорта према јасно одређеним мерљивим социјалним, економским и здравственим показатељима.
На тај начин би се могли утврдити и пратити позитивни ефекти који се тичу унапређења здравља
код деце и младих у односу на њихово учешће у спортским активностима или на пример
финансијско - економски показатељи добити коју остварују угоститељски објекти од спортских
манифестација што би било неопходно у планирању и даљем унапређењу стратешког планирања
Града Сремска Митровица у области спорта.
Значајно је укључивање и медија у промоцији Програма развоја спорта. Промоција Програма
и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али и штампаних медија,
јер је подршка медија у имплементацији планираних активности веома значајна и неопходна ради
обезбеђивања подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште.

5.

АНЕКС 1 - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА

Влада Србије је на предлог Министарства омладине и спорта, донела Стратегију развоја
спорта у Републици Србији за период 2014. до 2018. године и акциони план за њену примену
25.12.2014. године. Чланом 142. Закона о спорту прописано је да јединице локалне самоуправе,
утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом.
Решењем Градоначелника Бранислава Недимовића број 02-84/2015–II од 10.11.2015. год.
образована је Радна група за израду нацрта Програма развоја спорта на територији Града Сремска
Митровица за период 2016 - 2018 и Акционог плана за спровођење Програма развоја спорта на
територији Града Сремска Митровица за период 2016 – 2018.
У радну групу именовани су:
за председника:
Немања Црнић – Генерални секретар Спортског савеза Града Сремска Митровица,
за чланове:
Александар Уметић – председник Фудбалског савеза Града Сремска Митровица,
Огњен Вукићевић – председник Кошаркашког савеза Града Сремска Митровица,
Васиљ Шево – в.д. директора ПСЦ „Пинки“ Сремска Митровица,
Данијела Стојиљковић – Савић – запослена у Градској управи за културу, спорт и омладину Града
Сремска Митровица,
Ђорђо Ђорђић – запослен у Спортском савезу Града Сремска Митровица,
Зорана Станишић – секретар Савеза Спорт за све Града Сремска Митровица,
Мирјана Докић – председник Спортске организације „Срећно срце“,
Синиша Јукић – директор Економске школе „9. мај“ Сремска Митровица,
Душко Шарошковић – начелник Градске управе за буџет и финансије Града Сремска Митровица,
Саша Радмановић – запослен у Градској управи за културу, спорт и омладину Града Сремска
Митровица,
Бобан Сламај – запослен у Градској управи за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица,
Милорад Попадић - запослен у Градској управи за културу, спорт и омладину Града Сремска
Митровица.
У изради Програма усвојена су и коришћена начела партиципативности, транспарентности
и процеса који заинтересованој јавности омогућују да се у више тренутака укључи у стварање
документа.
Изузетно важно је било, први Програм развоја спорта Града Сремска Митровица, израдити
на квалитетан начин како би он био у ускладу са потребама клубова и спортиста као и са
могућностима које ће у задатом временском оквиру бити реалне у организационом и финанцијском
смислу. Исто тако, изузетно важно је било створити спроводљиви документ који неће остати само
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„скуп добрих жеља” већ који ће у 3 године, колико Програм траје, упоредити спроведене мере и
активности са реализованим резултатима мерљивим квалитативно и квантитативно.
Методологија се састоји од следећих начела и корака:
 начело партиципативности и укључивања заинтересованих учесника израде Програма
 спроведене основне анализе и уочавање проблема и потреба за сваку област, спроведене
основне анализе и снимци проблема и потреба за сваку област.
 из прегледа проблема и потреба сваке области дефинишу се циљеви, мере и активности,
према истим принципима за све области
 истовремено, разрађује се и акциони план за период од 2016. до 2018. године
 акциони план је део Програма развоја спорта
 тело које ће на нивоу Града пратити спровеђење Програма развоја спорта Града Сремска
Митровица биће именовано од стране Градског већа након усвајања овог документа
 усвојен Програм са Акционим планом биће доступни јавности на wеb страници Града
Сремска Митровица и Спортског савеза Града Сремска Митровица.
Верујемо да је оваква методологија у складу са транспарентним начином рада, као и да
је гаранција квалитету документа и да ћемо на овај начин осигурати оно најважније, а то је
квалитетно и сврсисходно спровођење Програма.
Ступањем на снагу овог Програма, Град Сремска Митровица добија јасан и применљив
Програм који ће омогућити постизање најквалитетнијих резултата у овој области.
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АНЕКС 2 – SWOT АНАЛИЗЕ ПО ПРИОРИЕТИМА
ШКОЛСКИ СПОРТ
S


Предности

W Слабости


Организација школског спорта у оквиру активности
Спортског савеза Града Сремска Митровица

наставника физичке културе за рад у области школског
спорта



Едукован кадар за рад са ђачком популацијом



Постојање инфраструктурних објеката на нивоу школа и
нивоу града





Недовољна мотивисаност и слаба заинтересованост



Материјално-технички услови школа су на ниском нивоу.



Непостојање довољног броја спортских реквизита у
складу нормативима

Добра сарадња Спортског савеза са Савезом за школски
спорт Србије



Лоше стање отворених школских спортских терена

Постојање удружења педагога физичке културе на нивоу



Школски спорт обухвата децу која већ учествују у

Града

систему спорта која у највећем броју случајева тренирају
у локалним спортским клубовима.


Недовољан број школских спортских удружења на нивоу
школа.

O Могућности


T

Репарације постојећих и изградње неопходних школских 
спортских објеката на нивоу Града







Пад интересовања младих за бављење спортом
Немотивисаност наставника физичке културе за

Набавка нове неопходне спортске опреме и реквизита за

одржавање спортских секција и омасовљење школског

школе у складу са нормативима

спорта


Организација масовнијих школских такмичења на нивоу
школа и нивоу Града (школских лига)

Демографске промене – тренд смањивања броја
новорођенчади а самим тим и ђака који се уписује у
школе



Организација едукативних школских спортских кампова



Умрежавање и боља сарадња између актера на нивоу
града у циљу повећања квантитета и квалитета школског



Застарелост школских спортских објеката



Непостојање довољног броја спортских реквизита

спорта


Претње

Увећање финансијских средстава намењених школском
спорту на нивоу града
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РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ
S


W Слабости

Предности


Постојање отворених спортских терена на територији

рекреације

Града




Постојање атлетског стадиона са пратећом

Постојање природних реке Саве



Постојање удружења и то: Савез Спорт за све Града

Недовољна искоришћеност природних ресурса у области
спортско рекреативног туризма

инфрастуктуром


Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област



Непостојање довољног броја бициклистичких стаза,
трим стаза и теретана на отвореном у оквиру отворених
спортских терена

Сремска Митровица, као гранског савеза за потребе


рекреативног спорта, и других спортских организација

Мала заинтересованост грађана за редовно обављање
рекреативних активности

које се баве рекреативним спортом


Недовољан број термина за рекреацију у оквиру
постијећих затворених спортских објеката



Недовољно анимирање и подстицање ОСИ



Неадекватан прилаз спортским објектима за особа са
инвалидитетом који користе стручна помагала



Непоседовање прилагођених реквизита за поједине
спортске дисциплине



у земљи и шире
T Претње

O Могућности




Изградња затвореног базена на територији Града
Сремска Митровица





Унапређење рада гранске градске асоцијације спорта за



Укључивања већег броја грађана у спортско рекреативне



Едукације одређеног броја спортских стручњака ка



Изградња већег боја прилаза спортским објектима за
особа са инвалидитетом



Обезбеђење прилагођених реквизита за поједине
спортске дисциплине



Недовљна заинетресованост ОСИ да постану учесници
рекреативних и спортских активности

специјализацији из области спортске рекреације
Анимирање и подстицање ОСИ

Недовољна обавештеност грађана о значају бављења
рекреативним спортом

организације



Незаинтересованост грађана за сталном и организованом
рекреацијом

садржаје које нуди Спортски савез и спортске



Неунапређење рада гранске градске асоцијације у
области спортске рекреације

све


Недовољна сарадња са осталим спортским удружењима

Повећана сарадња са осталим спортским удружењима у
земљи и шире.

134

23.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 13

ВРХУНСКИ СПОРТ
S





Предности

W Слабости


Остварени врхунски спортски резултати
Искуство у организовању великих спортских приредби и
такмичења.



Недостатак савремене спортске опреме и реквизита

Постојање лиценцираних тренера са највишим



Недовољна подршка спортисте ка постизању врхунског

лиценцама гранских савеза


резултата

Организација едукативних семинара са најеминентнијим
предавачима из области спорта



Недостатак врхунских спортских стручњака са
искуством

Значајан број младих телентованих спортиста



Непостојање категоризације спортиста



Непостојање категоризације спортских стручњака



Непостојање фонда за стипендирање младих
талентованих спортиста
T Претње

O Могућности


Формирање фонда за младе талентоване спортисте



Набавка савремених спортских реквизита и помагала



Израда категоризације спортиста



Израда категоризације спортских стручњака



Потписивање споразума са акредитованим



Одлазак младих и перспективних спортиста у друге
средине због неадекватних услова



високошколским установама у области сталне едукације

Одлазак перспективних спортских стручњака у друге
средине због бољих услова



Неформирање фонда за стипендирање младих
талентованих спортиста



Лоша привредна клима



Непостојање стимулације привредника

спортских стручњака


Изградња теретане на атлетском стадиону



Изградња затвореног базена
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СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
S

Предности



Постојање инфраструктурних објеката на нивоу града



Постојања аката који регулишу коришћење спортских







Непостојање категоризавије спортских објеката

Постојање установа које се брину о спортским објектима 

Недовољно издвајање буџетских средстава за одржавање

на нивоу града

спортских објеката

Део изграђене инфраструктуре испуњава стандарде



прописане за организовање спортских манифестација


Усвојен Генерални урбанистички план града



Постојање Атлетског стадиона

Већина објеката је технички и технолошки застарела што
узрокује велике трошкове одржавања



Постојећи ресурси се не користе на функционалан и
плански начин,

O Могућности


Изградња затвореног базена



Изградња теретане на Атлетском стадиону и

T


Претње

Постојање савремених и изградња нових
инфраструктурних објеката у оближњим градовима

вишенаменског отвореног спортског терена на локацији



Спортског центра „Пинки“


Нерешени имовинско правни односи код појединих
објеката

објеката


W Слабости

Немогућност апликације ка разним фондовима
прекограничне сардање у циљу подршке и изградње
нових инфраструктурних објеката.

Боља искоришћеност природних ресурса
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Избори на локалном и републичком нивоу

23.12.2015.
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Број 13

СПОРТ И ТУРИЗАМ
S

Предности

W Слабости



Повољан географски положај са природним ресурсима



Недостатак смештајних капацитета



Постојање разноврсних спортских објеката



Неумреженост локалних актера из области спорта и
туризма



Недовољна промоција понуде за спортски туризам



Недовољна искоришћеност природних ресурса и
постојеће инфраструктруре

O Могућности



T


Повећање смештајних капацитета на нивоу Града

Недовољан капацитет хотелског смештаја за
организовање већих такмичења

Умрежавање локалних актера из области спорта и
туризма у циљу боље спортско туристичке понуде



Промоција спортско туристичке понуде Града



Повећана искоришћеност природних ресурса и постојеће
инфраструктуре



Претње

Искоришћене природних потенцијала и ресурса у сврху
спортско туристичке понуде града

137

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
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Мера 7.1.1.1.2: Опремање
школа функционалним
справама и реквизитима
према претходно утврђеним
приоритетима.

Активност 7.1.1.1.1.1:
Израда анализе стања
постојећих школских
спортских објеката
намењеним за реализацију
наставе физичког васпитања
и ваннаставних активности у
оквиру школског спорта.
Активност 7.1.1.1.1.2:
Припремити план изградње,
санације, адаптације и
одржавање школских
спортских објеката

Мере 7.1.1.1.1: Изградња,
санација,адаптација и
одржавање школских
спортских објеката.

Набављени потребни спортски
реквизити за спровођење
наставе физичког васпитања
и организацију школских
спортских такмичења,
предшколски и школски спорт

Израђен план за изградњу,
санацију, адаптација и
одржавање, школских
спортских објеката

Израђен план за изградњу,
санацију, адаптацију и
одржавање, школских
спортских објеката

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Постојање људских Градска управа за
ресурса и добра
културу, спорт и
сарадња са школама омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Постојање
људских ресурса
и финасијских
средстава

Фотографије затеченог Постојање људских Градска управа за
културу, спорт и
стања,исказане потребе ресурса и добра
сарадња са школама омладину,
школа за капиталне
Спортски савез
инвестиције
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
Постојање
Попис спортских
културу, спорт и
материјалних
реквизита који су
омладину,
и финасијских
предати школама,
Спортски савез
отпремнице и фактуре средстава
Града Сремска
Митровица

Фотографије
изграђених, санираних
и адаптираних објеката,
буџетске линије за
одржавање спортских
објеката
Урађена анализа стања
Достављен списак
постојећих школских спортских школских спортских
објеката.
објеката

Посебан циљ:7.1.1.1 Побољшани материјално технички услови за реализацију школског и универзитетског спорта.

Буџет локалне
самоуправе

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Приоритет 1 /Општи циљ Програма развоја: 7.1.1. Унапређен школски и универзитетски спорт

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

ЛОГИЧКА МАТРИЦА

Број 12
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
25.11.2015.

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА
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Мера 7.1.1.3.1: Стварање
услова за испуњење
основних приоритета
школског спорта:
свеобухватност, здравствени
аспект и препознавање
талената

Израђен систем за испуњење
основних приоритета школског
спорта: свеобухватност,
здравствени аспект и
препознавање талената

План за испуњење
основних приоритета
школског спорта:
свеобухватност,
здравствени аспект и
препознавање талената

Постојање
мотивације ученика
и професора
за спортска
такмичења унутар
школе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

Израђена анализа за
Исказане потребе
Заинтересованост Градска управа за Средства нису
Активност 7.1.1.1.2.1.
потребна
опремање спортских објеката
школа за реквизитима школа за
културу, спорт и
Израда анализе
реквизитима и справама.
и справама, попис
спровођење анализе омладину,
опремљености спортских
постојечих спортских
Спортски савез
објеката при школама и
реквизита и справа
Града Сремска
универзитетима справама и
Митровица
реквизитима.
Постојање људских Градска управа за Средства нису
Израђен план за опремање
Израђена анализа за
Активност 7.1.1.1.2.2.
потребна
и материјалних
културу, спорт и
опремање спортских
Израда плана континуираног спортских објеката
омладину,
реквизитима и справама.
објеката реквизитима и ресурса
опремања спортских
Спортски савез
справама.
објеката при школама и
Града Сремска
универзитетима справама и
Митровица
спортским реквизитима
Градска управа за Буџет локалне
Постојање
Набављени потребниспортски Попис спортских
Активност 7.1.1.1.2.3.
самоуправе
културу, спорт и
материјалних и
реквизита који су
реквизитиза спровођење
Набавка потребних
омладину,
финасијских
предати школама,
наставе физичког васпитања
спортских реквизитаза
Спортски савез
отпремнице и фактуре средстава
и организацију школских
спровођење наставе
Града Сремска
спортских такмичења,
физичког васпитања и
Митровица
предшколски и школски спорт
организацију школских
спортских такмичења,
предшколски и школски
спорт
Посебан циљ 7.1.1.3: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама (спортским
манифестацијама и спортским такмичењима).

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

25.11.2015.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 12

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Постојање
мотивације ученика
и професора
за спортска
такмичења унутар
школе
Постојање услова
за укључивање
ученика са
инвалидитетом
(рампе, адекватни
лифтови ,адекватни
реквизити и
обучени тренери за
рад са ученицима
са инвалидитетом

План за организоване
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења
План за организоване
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских
такмичења
План за стварање
услова за интеграцију
ученика са
инвалидитетом у
системе спортских
такмичења

Број организованих
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских такмичења

Број организованих
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских такмичења

Обезбеђени услови за
интеграцију ученика са
инвалидитетом у системе
спортских такмичења

Активност 7.1.1.3.1.2:
Организовање
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских такмичења.

Активност 7.1.1.3.1.3:
Организовање
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских такмичења.

Активност 7.1.1.3.1.4
Интеграцију ученика
са инвалидитетом у
међуодељенских,
међуразредних и
унутаршколских такмичења.

Буџет локалне
самоуправе

Буџет локалне
самоуправе

Буџет локалне
самоуправе

Буџет локалне
самоуправе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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ПОСЕБАН ЦИЉ7.1.1.4: Побољшан стручно педагошки рад и унапредити институционалну сарадњу у оквиру школског и универзитетског спорта.

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Постојање
мотивације ученика
и професора
за спортска
такмичења унутар
школе
Постојање
мотивације ученика
и професора
за спортска
такмичења унутар
школе

План за спровођење,
праћење координацију
школских спортских
такмичења унутар
школа

Израђен систем за спровођење,
праћење координацију
школских спортских такмичења
унутар школа

Активност 7.1.1.3.1.1:
Праћење система
школских спортских и
универзитетских такмичења

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

Број 12
25.11.2015.

141
Сертификован
програм, сертификат
, акредитовани
факултети,
институције,
организације

Постојање
заинтересованих
учесника, капацитеа
за семинаре

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

Посебан циљ 7.1.1.5:
Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта

Успостављен систем
сертификације програма и
пројеката унутар школског и
универзитетског спорта

Буџет локалне
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Постојање
заинтересованих
учесника,
капацитета за
семинаре

Листа присутних ,
фотографије самих
трибина,семинара

Одржане стручне трибине,
семинари и симпозијуми
на тему школског и
универзитетског спорта

Активност 7.1.1.4.1.2
Успоставити стални систем
сертификације програма и
пројеката школског спорта,
органа и организација

Буџет локалне
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Постојање
заинтересованих
учесника,

Списак
сертификованих
програма

Подигнут ниво стручног рада
у школском и универзитетском
спорту

Мера 7.1.1.4.1: Подизање
нивоа стручног рада у
школском и универзитетском
спорту, тако да су испуњени
законски и квалитативни
услови у погледу потребних
стручних квалификација
и знања за рад са децом и
омладином.
Активност
7.1.1.4.1.1:Организација
стручних семинара, трибина
и симпозијума у циљу
едукације наставника
разредненаставе, наставника
физичког васпитања,
координатора школског
спорта и директора школа.

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

25.11.2015.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 12

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Мера 7.1.1.5.1Стварање
услова за развој
предшколског, школског
и универзитетског спорта
на нивоу Града Сремска
Митровица као приоритет.

Успостављени систем за
развој предшколског, школског
и универзитетског спорта
на нивоу Града Сремска
Митровица као приорит

Донете Одлуке које
се односе на бољи
развој предшколског,
школског и
универзитетског
спорта на нивоу Града
Сремска Митровица
као приорит.
План анализе
Активност 7.1.1.5.1.1:Израда Урађена анализа стања
стања школског и
школског и универзитетског
анализе стања школског
универзитетског
спорта и услова за његово
и универзитетског спорта
спорта и услова за
спровођење на нивоу Града
и услова за његово
његово спровођење
спровођење на нивоу Града Сремска Митровица (обухват
на нивоу Града
Сремска Митровица(обухват деце, стручни потенцијали,
деце , стручни потенцијали спортска и педагошка друштва, Сремска Митровица
(обухват деце,
спортска инфраструктура,
, спортска и педагошка
спортске справе и реквизити). стручни потенцијали,
друштва, спортска
спортска и педагошка
инфраструктура, спортске
друштва, спортска
справе и реквизити).
инфраструктура,
спортске справе и
реквизити).
Идентификовани и одређени
Именована лица и
Активност 7.1.1.5.1.2
носиоци школског и
институције које
Одређивање носиоца
су одређени као
школског и универзитетског универзитетског спорта.
носиоци школског и
спорта на нивоу јединице
универзитетског спорта
локалне самоуправе у
циљу реализације свих
програмских активности
школског и универзитетског
спорта.

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

Заинтересованост
професора и школа
за спровођење
школског и
универзитетског
спорта

Заинтересованост
професора и
установа за
спровођење
прдшколског
школског и
универзитетског
спорта
Постојање људских
и материјалних
ресурса

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Средства нису
потребна

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА
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Програм развоја
спорта Града Сремска
Митровица

Школски спорт је препознат
као приоритет Града Сремска
Митровица у оквиру Програма
развоја спорта

Активност 7.1.1.5.1.3
Адекватно позиционирање
школског спорта у Програму
развоја Града Сремска
Митровица тако да школски
спорт буде приоритет

Препознавање
школског спорта
као приоритетну
област од
стране локалане
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Средства нису
потребна

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА
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Мера 7.1.1.6.1
Популарисање предшколског
физичког вежбања,
школског и универзитетског
спорта кроз већу медијску
присутност и истицања
јавног значаја школског
спорт, спортског понашања,
фер плеја, сарадње,
толеранције и поштовања
различитости код деце
и младих на спортским
теренима и поред њих

ТВ прилози , број
Већи број емисија о значају
гостовања
предшколског физичког
вежбања, школског и
универзитетског спорта и
истицања јавног значаја
школског спорт, спортског
понашања, фер плеја, сарадње,
толеранције и поштовања
различитости код деце и
младих на спортским теренима
и поред њих

Заинтересованост
медијских кућа
и спортских
стручњака

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

Отпремнице и
Постојање свих
Градска управа за Буџет локалне
Опремљене школе
Активност 7.1.1.5.1.4
самоуправе
фактуре за спортским реквизита у продаји културу, спорт и
одговарајућим спортским
Набавка потребних
реквизитима
омладину,
реквизитима и обезбеђени
спортских реквизита и
Спортски савез
услови за квалитетнији
обезбеђивање услова за
Града Сремска
спровођење и организацију школски спорт на нивоу града
Митровица
школских спортских
такмичења, предшколски и
школски спорт,
Посебан циљ 7.1.1.6 Унапређење медиjског праћења и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског
понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих.

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Активност 7.1.1.6.1.1.
Израда медијског плана
у циљу популаризације
предшколског вежбања,
школског и универзитетског
спорта.

Израђен медијски план праћења
и извештавања предшколског
вежбања, школског и
универзитетског спорта.

Прес клипинзи, тв и
радио наступи, емисије
о значају предшколског
вежбања, школског
и универзитетског
спорта.
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Буџет локалне
самоуправе

Буџет локалне
самоуправе
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Заинтересованост
локалне
самоуправе,
заинтересованост
медија као и
стручњака из
области спорта да
говоре о значају
предшколског
вежбања, школског
и универзитетског
спорта.
Заинтересованост
Број реализованих програма и Фотографије
Активност 7.1.1.6.1.2.
локалне
пројеката
реализованих
Реализовање програма и
самоуправе,
програма и пројеката
пројеката у циљу промоције
заинтересованост
у циљу промоције
фер плеја, толеранције и
фер плеј , толеранција медија као и
поштовања различитости
стручњака из
и поштовања
код деце и младих на
области спорта у
различитости код
спортским теренима и поред
циљу промоције
деце и младих на
њих
спортским теренима , фер плеја,
листе присутних, прес толеранције
клипинг, гостовања на и поштовања
различитости код
медијима
деце и младих
на спортским
теренима и поред
њих
Активност 7.1.1.6.1.3.
Одштампани и подељени
Број подељених
Постојање људства
Штампање промо материјала флајери по школама и вртићима флајера по школама и , институција и
о значају бављења спортом
вртићима, фотографије сфинасијских
средстава

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Фографије са
промотивних
медијских кампања,
јавних догађаја,
округлих столова,
трибина на тему
значаја бављења
спортом од најранијег
узраста, прес клипинг

Број промотивних кампања,
медијских кампања, јавних
догађаја, округлих столова,
трибина на тему значаја
бављења спортомод најранијег
узраста

Активност 7.1.1.6.1.4
Информативно-промотивне
кампање, медијске кампање,
јавни догађаји, округли
столови, трибине на тему
значаја бављења спортом од
најранијег узраста

Постојање
заинтересованих
за промотивне
кампање, трибине

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА
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Мера 7.2.1.1.1: Медијска
популаризација масовног
спорта

Емисије о значају бављења
спортом

Прес клипинзи, тв и
радио наступи, емисије
о значају рекреативног
спорта

Заинтересованост
локалне
самоуправе,
заинтересованост
медија као и
стручњака из
области спорта да
говоре о значају
рекреативног
спорта

Посебан циљ 7.2.1.1:Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица,
Локални медији

Буџет локалне
самоуправе

Приоритет 2/Општи циљ Програма развоја : 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништа посебно деце,
младих, жена, особа са инвалидитетом и старих

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Покренут портал
Активност 7.2.1.1.1.2
Покретање портала који
повезује владине, невладине
и спортске организације које
промовишу и организују
редовну физичку активност
Мера 7.2.1.1.2 Организовани Број спортско рекреативних
садржаја на нивоу града
спортско рекреативни
садржаји на територији
града

Заинтересованост
локалне
самоуправе,
заинтересованост
медија као и
стручњака из
области спорта да
говоре о значају
рекреативног
спорта
Посећеност портала ,
Заинтересованост
број објава на порталу локалне самоуправе
и постојање
финасијсих
средстава за
отварање портала
Програм рада
Заинтересованост
спортских институција грађанства за
и организација
рекреативне
садржаје, постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација
Прес клипинзи, тв и
радио наступи, емисије
о значају рекреативног
спорта

Повећан број спортско
рекреативних емисија

Активност 7.2.1.1.1.1:
У оквиру постојећег
медијског простора
направити емисије
које се искључиво
баве популаризацијом
рекреативног спорта

Буџет локалне
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

Буџет локалне
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица,
Локални медији

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Унапређена асоцијација спорт
за све

Активност 7.2.1.1.2.2.
Унапређење рада
асоцијације спорт за све

Буџет локалне
самоуправе

Средства нису
потребна

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Израђен План реконструкција
, адаптације и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију грађана

Изграђен затворени базен

Мера 7.2.1.2.1: Изградња ,
реконструкција , адаптација
и санација отворених и
затворених објеката за
рекреацију грађана

Активност
7.2.1.2.1.1:Изградња
затвореног базена

Подршка локалне
самоуправе ,
заинтересованост
грађанства

План изградње, снимак Подршка локалне
базена , фотографије
самоуправе ,
базена
заинтересованост
грађанства

План реконструкција ,
адаптације и санација
отворених и затворених
објеката за рекреацију
грађана

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

Буџет локалне
самоуправе

Посебан циљ 7.2.1.2: . Побољшани материјално техничке услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све

Програм рада
Заинтересованост
спортских институција грађанства за
и организација
рекреативне
садржаје, постојање
адекаватног
простора и
разумевања
спортских
институција и
организација
Подршка локалне
Извештај о раду
асоцијације спорт за
самоуправе,
све
заинтересованост
чланица за
унапређење рада
асоцијације спорт
за све

Обогаћена спортско
рекреативна понуда у оквиру
постојећих спортских
институција и организација

Активност7.2.1.1.2.1
Увећати спортско
рекреативне садржаје
у оквиру постојећих
спортских институција и
организација

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Активност 7.2.1.2.1.2
Изградња теретане на
атлетском стадиону

Постављена теретана на
атлетском стадиону

Фотографије, снимак
теретане на атлетском
стадиону

Подршка локалне
самоуправе,
заинтересованост
грађанства и
спортиста

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа за Буџет локалне
Континуирано одржавање
План одржавања
Активност 7.2.1.2.1.3
самоуправе
културу, спорт и
отворених и затворених
отворених и затворених
Одржавање и опремање
омладину,
спортских објеката -игралишта спортских објеката –
отворених и затворених
Спортски савез
игралишта
спортских објеката
Града Сремска
-игралишта
Митровица
Посебан циљ 7.2.1.4 Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта и унапређени стручни
потенцијали са циљем израде критеријума за финансирање ове области
Градска управа за Буџет локалне
Листа стања спортско Добра сарадња са
Мера7.2.1.4.1 Обезбеђивање Попис стања спортско
самоуправе
свим релевантним културу, спорт и
рекреативних
рекреативних објеката са
услова за квалитетно
институцијама
омладину,
објеката са спортско
спортско рекреативним
спровођење спортско
Спортски савез
рекреативним
програмима
рекреативних програма
Града Сремска
програмима
Митровица
Градска управа за Средства нису
Доступност
План спортско
Извештај о стању спортско
Активност 7.2.1.4.1.1
потребна
информација, добра културу, спорт и
рекреативних
рекреативних активности у
Урадити извештај о стању
активности по месним сарадња са месним омладину,
области месних заједница и
спортско рекреативних
Спортски савез
заједницама
заједницама спорта
радничког спорта
активности у области
Града Сремска
месних заједница и
Митровица
радничког спорта
Заинтересованост Градска управа за Буџет локалне
Број одржаних едукација и број Листе
Активност 7.2.1.4.1.2
самоуправе,
културу, спорт и
присутних,фотографије тренера за
ангажованих и лиценцираних
Едукација лиценцирање
донатори
омладину,
, издате лиценце
едукацију,
стручњака за реализацију
и ангажман стручних
Спортски савез
финансијска
бесплатних програма
сарадника за реализацију
Града Сремска
подршка
бесплатних програма
Митровица
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План спортско
рекреативних
активности по месним
заједницама
План спортско
рекреативних
активности и буџет

Број програма који су
покренути ,број учесника у
програмима

Број програма који су
покренути ,број учесника у
програмима

Активност 7.2.1.4.2.3
Организовање
једнодневних,месечних и
вишемесечних програма
масовне рекреације
доступне свима( за децу
,младе,жене,старе и лица са
инвалидитетом

План спортско
рекреативних
активности

Број програма који су
покренути ,број учесника у
програмима

Активност 7.2.1.4.2.1
Организовање програма
спорта и рекреације у
области радничког спорта

Активност 7.2.1.4.2.2
Организовање програма
рекреације и такмичења у
месним заједницама

Листе пријавњених
екипа, појединаца,ТВ
прилози

Број спортско рекреативних
програма који промовишу и
унапређују здравље код свих
становника

Мера 7.2.1.4.2 Спровођење
спортско рекреативних
програма који промовишу и
унапређују здравље код свих
становника

Број одржаних семинара и број Листе присутних,
полазника
склопљени Уговори
са предавачима,
фотографије

Активност 7.2.1.4.1.3
Организација стручних
трибина и семинара

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
Заинтересованост
тренера за
едукацију,
финансијска
средства за
предаваче
Заинтересованост
грађанства

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Заинтересованост Градска управа за
културу, спорт и
радника за
омладину,
учествовање у
Спортски савез
рдничким играма
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
Доступност
информација, добра културу, спорт и
сарадња са месним омладину,
Спортски савез
заједницама,
Града Сремска
заинтересованост
Митровица
становника
Заинтересованост Градска управа за
културу, спорт и
грађанства,
омладину,
планирана
Спортски савез
финансијска
Града Сремска
средства
Митровица
Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори
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протокол о сарадњи
територијалним
спортским савезом
и територијалним
гранским савезима
протокол о сарадњи
и план о заједничким
активностима

Потписан протокол о сарадњи
територијалним спортским
савезом и територијалним
гранским савезима и број
реализованих програма

Потписан протокол о сарадњи
и број реализованих програма

Активност
7.2.1.5.1.1Сарадња са
територијалним спортским
савезом и територијалним
гранским савезима

Активност 7.2.1.5.1.2
Сарадња са војском
у области спорта
и синдикалним
организацијама установа
,предузећа

Заинтересованост и Градска управа за
потреба за сарадњом културу, спорт и
ових савеза
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Заинтересованост и Градска управа за
потреба за сарадњом културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Посебан циљ 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији,
радничким спортом, спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце,
младих, жена, особа са инвалидитетом (ОСИ)
База података
Мера 7.2.1.5.1.
Заинтересованост и Градска управа за Буџет локалне
Формирана база активности
Обједињавање
самоуправе,
потреба за сарадњом културу, спорт и
спортске рекреације,школског о спортским
активностима
активности спортске
донатори
омладину,
и универзитетског
рекреације,школског
Спортски савез
спорта,врхунског спорта,спорта
и универзитетског
Града Сремска
у војсци,радничког
спорта,врхунског
Митровица
спорта и спорта на селу у
спорта,спорта у
оквиру територијалних
војсци,радничког спорта
спортских савеза, у циљу
и спорта на селу у оквиру
повећања обухвата бављења
територијалних спортских
спортом у свим сегментима
савеза, у циљу повећања
становништва,посебно
обухвата бављења спортом децемладих,жена,
у свим сегментима
особа са инвалидитетом и
становништва,посебно
старих
деце, младих,жена,особа са
инвалидитетом и старих

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Број реализованих активности
за укључивање жена у спорт

Постављене рампе за
лакши приступ особа
са инвалидитетом раду
укључивања у спортским
активностима

Мера 7.2.1.5.2. Унапређени
услови за масовно учешће
особа са инвалидитетом
(ОСИ) у спортским
активностима

Број особа укључених у
програме намењене младима
,женама , особама са
инвалидитетом и старих за
редовну физичку активност

Активност 7.2.1.5.1.5
Подстицање програма за
омасовљавање женског
спорта

Активност 7.2.1.5.1.4
Подстицање деце ,
младих ,жена , особа са
инвалидитетом и старих на
редовну физичку активност

Заинтересованост
грађанства

151
Фотографије, листе
пријављених за
спортске активности

Заинтересованост
особа са
инвалидитетом о
значају бављења
физичким
активностима и
подршка Локалне
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица,
Удружења
за особе са
инвалидитетом

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Заинтересованост
Списак лица
деце , младих
укључених у у
,жена , особа са
програме намењене
инвалидитетом и
младима ,женама
старих на редовну
, особама са
физичку активност
инвалидитетом и
старих за редовну
физичку активност,
фотографије, прес
клипинг
Списак жена које су се Зинтересованост
укључиле да се баве
жена
спортом

Број реализованих програма на План програма
Активност 7.2.1.5.1.3
Подстицање програма
селу
рекреације на селу
спортске рекреације на селу

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Заинтересованих
особа за
инвалидитетом за
бављење физичком
активношћу

Подршка локалне
самоуправе
и спортских
институција и
организација

Заинтересованост
особа са
инвалидитетом о
значају бављења
физичким
активностима и
подршка Локалне
самоуправе

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица,
Удружења
за особе са
инвалидитетом
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица,
Удружења
за особе са
инвалидитетом
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Отпремнице и фактуре Постојање и
могућност набавке
ових реквизита
на тржишту
и планирана
финансијска
средства за
куповину истих

Урађен списак заинтересованих Списак
ОСИ преко постојећих
заинтереованих
организација
ОСИ за физичким
активностима

Набављена спортска опрема
Активност 7.2.1.5.2.4
Набавка опреме и реквизита и реквизити за поједине
спортске дисциплине
за поједине спортске
дисциплиа

Активност 7.2.1.5.2.3
Анализа стања
заинтересованих ОСИ за
физичким активностима

Списак постојећи
спортских објеката
која су приступачна за
коришћење ОСИ.

Уговори са
предавачима,
листа присутних,
фотографије, прес
клипинг

Организовани састанци,
трибине на тему значаја
бављења физичким
активностима

Активност
7.2.1.5.2.1Едукација
особа са инвалидитетом о
значају бављења физичким
активностима

Урађена анализа стања
Активност 7.2.1.5.2.2
спортских објеката, спортских
Анализа стања спортских
објеката која су приступачна реквизита
за коришћење ОСИ.

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Заинтересован
волонтера за помоћ
у раду са особама
са инвалидитетом
( ОСИ)

Заинтересованост
грађанства за
волонтерски рад
са особама за
инвалидитетом
Заинтересованост
грађанства за
волонтерски рад
са особама за
инвалидитетом

Листе пријављених
волонтера за помоћ
у раду са особама са
инвалидитетом
( ОСИ)

Листа заинтересованих
волонтера за едукацију
о методологији рада са
ОСИ
Сертификати
волонтера

База волонтера који су
заинтересовани за помоћ у раду
са особама са инвалидитетом
( ОСИ)

Организовани састанци и број
заинтересованих волонтера за
физичке активности особа са
инвалидитетом

Број обучених волонтера
за помоћ у спортским
активностима особа са
инвалидитетом

Мера 7.2.1.5.3
Успостављена сарадња
са волонтерима који су
заинтересовани за помоћ
у раду са особама са
инвалидитетом
( ОСИ)

Активност
7.2.1.5.3.1Организација
састанака са волонтерима
у циљу едукације и
методологије рада са особа
са инвалидитетом
Активност 7.2.1.5.3.2.
Едукација волонтера о
методском поступку рада
спортских активности особа
са инвалидитетом

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе,
донаториства
нису потрСребна

Средства нису
потребнаедства
нису потрСребна

Градска управа за Средства нису
потребна
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Градска управа за Буџет локалне
самоуправе,
културу, спорт и
донатори
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
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Мера 7.3.1.1.1:Развијање
система подршке за
унапређење и праћење
људских ресорса у
врхунском спорту на
територији Града Сремска
Митровица

Активност 7.2.1.5.4.1Учешће
особа са инвалидитетом на
манифестацијама у граду и
спортским активностима

Успостављен систем подршке
за унапређење и праћење
људских ресурса у врхунском
спорту на територији Града
Сремска Митровица

Број особама са
инвалидитетом на
манифестацијама у граду и
спортским активностима

База људских ресорса
у врхунском спорту
на територији Града
Сремска Митровица

Листа присутних,
фотографије

Заинтересовани
тренерио за
лиценцирање

Заинтересованост
особа са
инвалидитетом

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе,
културу, спорт и
донатори
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Приоритет 3/Општи циљ Програма развоја : 7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој
професионалног спорта
Посебан циљ 7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта

Заинтересованост
Споразуми, Списак
особа са
приредби у којима
треба укључити особе инвалидитетом
са инвалидитетом

Потписани споразуми о
сарадњи са организацијама
и иинституцијама особа са
инвалидитетом са циљем
повећања учешћа особам
са инвалидитетом на
манифестацијама у граду,
спортским такмичењима и
приредбама

Мера 7.2.1.5.4 Анимирање
особам са инвалидитетом
за учествовањем на
манифестацијама у граду,
спортским такмичењима и
приредбама

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Број запошљених
високообразованих тренера
у спортским огранизацијама
Града Сремска Митровица

Уговори о раду из
Потреба спортских Градска управа за
културу, спорт и
кадровске службе
организација за
омладину,
спортских организација запошљављање
високообразованих Спортски савез
тренера у спортске Града Сремска
Митровица
огранизације
Града Сремска
Митровица
Листе присутних,
Заинтересованост Градска управа за
Број стручно оспособљених
Активност 7.3.1.1.1.3
културу, спорт и
тренера и број одржаних
фотографије
локалне
Стручно усавршавање и
омладину,
годишњих едукативних скупова
самоуправе,
организовање годишњих
Спортски савез
спортских
едукативних скупова
Града Сремска
организација и
спортских радника Митровица
Посебан циљ 7.3.1.2 Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата
Буџетске линије
Буџет града
Постојање
Локална
Мера 7.3.1.2.1. Повећати
финансијских
самоуправа,
улагање у развој спорта
средстав
млађих категорија као базе
врхунског спорта
Буџет и подршка
Градска управа за
Буџетска линија
Планирана средства у буџету
Активност 7.3.1.2.1.1
локалне самоуправе културу, спорт и
у буџету за
града за стипендирање
Унапређење подршке за
омладину,
стипендирање и
спортисте млађих категорија и израђен правилник о
Спортски савез
усвојен Правилних од
стипендирању талентованих
кроз стипендирање или
Града Сремска
друге начине награђивања. младих спортиста и формиран стране Градског већа
Митровица
фонд за стипендирање

Активност 7.3.1.1.1.2:
Запошљављање
високообразованих тренера
у спортске огранизације
Града Сремска Митровица

Заинтересовани
тренерио за
лиценцирање

Средстава нису
потребна

База лиценцираних
тренера са највишом
лиценцом гранског
савеза

Израђена евиденција
лиценцираних тренера са
највишом лиценцом гранског
савеза

Активност
7.3.1.1.1.1:Креирање
евиденције лиценцираних
тренера у врхунском спорту
на територији Града Сремска
Митровица

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Фотографије, прес,
клипинг

Листа потребних
реквизита и спортске
опреме

Градска управа за
Буџет и подршка
локалне самоуправе културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Заинтересованост Градска управа за
културу, спорт и
представника
спортских објеката омладину,
Спортски савез
за попис
Града Сремска
Митровица
Заинтересованост Градска управа за
релевантних
културу, спорт и
институција
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Мера 7.4.1.1.1:Истраживање
о стању спортске
инфраструктуре на
територији Града Сремска
Митровица

Урађена анализа о стању
спортске инфраструктуре на
територији Града Сремска
Митровица

Обрађена анализа
о стању спортске
инфраструктуре на
територији Града
Сремска Митровица

Добра сарадња са
свим спортским
институцијама ,
људски ресурси,
материјални
ресурси

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Средства нису
потребна

Посебан циљ7.4.1.1: Успоставњена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

Буџет локалне
самоуправе,
донатори

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Приоритет 4/Општи циљ Програма развоја : 7.4.1: Развијена спортска инфраструктура

Формиран и опремљен центар
Активности7.3.1.2.2.2.
за функционалну диагностику
Формирање центра и
опремање за функционалну спортиста
диагностику спортиста

Израђена листа потребних
реквизита и спортске опреме

Повећане позиције у буџету за Буџет града
опремање постојећих спортских
објеката савременом спортском
опремом и реквизитима

Мера 7.3.1.2.2 Повећати
улагање у опремање
постојећих спортских
објеката савременом
спортском опремом и
реквизитима
Активност 7.3.1.2.2.1 Попис
постојеће и недостајуће
савремене спортске опреме
и реквизита по спортским
објектима

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Извештај са закључком о
извршеном истраживању

Урађена категоризација
спортских објеката

Mera 7.4.1.1.2
Категоризација спортских
објеката
Листа рангираних
спортских објеката

База података

Доступност
информација
о спортској
инфраструктури

Доступност
информација
о спортској
инфраструктури

План постојећег
стања спортске
инфраструктуре на
територији Града
Сремска Митровица

Дефинисан истраживачки
поступак и параметри за
утврђивање реалне слике
постојећег стања спортске
инфраструктуре на територији
Града Сремска Митровица

Активност 7.4.1.1.1.2
Дефинисање истраживачког
поступка и параметара
за утврђивање реалне
слике постојећег стања
спортске инфраструктуре на
територији Града Сремска
Митровица

Активност 7.4.1.1.1.3
Прикупљање и обрада
података

Заинтересованост
чланова радне
групе

Решење о формирању
раднег рупе

Формирана радна група

Активност
7.4.1.1.1.1:Формирати
радну групу за припрему
и праћење спровођења
истраживања

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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Постојање
Правилника о
рангирању

Мерa 7.4.1.2.1:
Анализирање потреба
за бројем и структуром
спортских објеката на
територији Града Сремска
Митровица
Активност
7.4.1.2.1.1:Разматрање
и усвајање предлога за
изградњу објеката на
основу анализа постојећег
стања и предлога
надлежних институција и
заинтересованих страна
(министарства, Јединице
локалне самоуправе,,
Спортски савез града )
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Буџет локалне
самоуправе

Извештај о потребама и
структури спортских објеката

Табеларни приказ
инвестиција у области
спорта Спортског
центра, Месних
Заједница и школа

Добра сарадња
свих релевантних
институција

База потребних
Урађена анализа о потреба за
бројем и структуром спортских спортских објеката
објеката на територији Града
Сремска Митровица

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

Средства нису
потребна

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Посебан циљ 7.4.1.2 Системски планирана реконструисана и изграђена спортска инфраструктура

Објављени подаци о извршеном Листа рангираних
рангирању спортских објеката спортских објеката

Активност
7.4.1.1.2.1Рангирање
спортских објеката

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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План изградње
спортских објеката

Припремљен план изградње
спортских објеката

Активност 7.4.1.2.1.2:
Припремити план изградње
спортских објеката
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Добра сарадња
Туристичке
организације,
медија и локалне
самоуправе

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Средства нису
потребна

Буџет локлне
самоуправе

Средства нису
потребна

Буџет локлне
самоуправе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ТВ прилози, прес
Мера 8.6.1.1.1: Промоција
Урађен промо материјал,
спортско туристичке понуде емисије о спортско туристичкој клипинг,
Града Сремска Митровица
понуди Града Сремска
Митровица

ПОСЕБАН ЦИЉ 8.6.1.1 Подстакнуте и ојачане веза спорта , туризма и животне средине

Планирана
финансијска
средства, подршка
локалне самоуправе

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
Усвојени финансијски планови Буџет града
Планирана
Активност
културу, спорт и
финасијска
7.4.1.2.1.3:Планирање
средства, подршка омладину,
потребних финансијских
локалне самоуправе Спортски савез
средстава
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
Планирана
Реализован план изградњеи
План изградње и
Активност 7.4.1.2.1.4
културу, спорт и
Спровођење плана изградње адаптације спортских објеката адаптације спортских финасијска
средства, подршка омладину,
објеката
и адаптације спортских
локалне самоуправе Спортски савез
објеката
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
Листа изграђених и
Планирана
Извештај о реализацији
Активност 7.4.1.2.1.5
културу, спорт и
плана изградње и адаптације
адаптираних спортских финасијска
Евалуација програма
спортских објеката
објеката
средства, подршка омладину,
изградње и адаптације
локалне самоуправе Спортски савез
спортских објеката
Града Сремска
Митровица
Општи циљ 8.6.1: Унапређен однос спорта , туризма и животне средине

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

25.11.2015.
Број 12

160

Финансијска
средства и
постојање
адекватног простора
за сајам

Фотографије са
сајмова, Уговори са
будућим партнерима

Листе присутних и
фотографије

Организован сајам и сколљени
Уговори о пословно техничкој
сарадњи

Одржан састанак и упознати
присутни о значају подизања
смештајних капацитета

Активност 8.6.1.1.1.3
Организовање сајма спорта
и туризма у самом Граду
Сремска Митровица како
би посетиоци сајма могли
да виде ново изграђене
спортске објекте
Мера 8.6.1.1.2 Подизање
свести и промоција
постојећих и изградње нових
смештајних капацитета
према стандардима за
организовање међународних
спортских садржаја

Заинтересованост
актера за ову
област на локалу и
финасијска средства

Финансијска
средства

Фотографије са
Представљен Град Сремска
сајмова, Уговори са
Митровица на сајму и
будућим партнерима
остварени контакти и
склопљени Уговори са будућим
партнерима

Активност 8.6.1.1.1.2
Учешће на сајмовима
туризма како би Град
Сремска Митровица
представили као битног
чиниоца на мапи спортско
туристичке понуде

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Отпотмнице и фактуре Планирана
Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
финасијска средства културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Одштампан и подељен промо
материјал свим релевантним
актерима о спортско
туристичкој понуди Града
Сремска Митровица

Активност
8.6.1.1.1.1:Штампање промо
материјала са подацима о
спортско туристичкој понуди
Града Сремска Митровица

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ
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план за терене на
градској плажи

Израђен план за терене на
градској плажи

Активност 8.6.1.1.3.1
Израда плана за терене на
градској плажи

Буџет локалне
самоуправе

Буџет локалне
самоуправе

Подршка локалне
самоуправе
и планирана
финансијска
средства

Израђен план за бољу
искоришћеност природних
ресурса и постојеће
инфраструктуре

Мера 8.6.1.1.3 Повећати
искоришћеност природних
ресурса и постојеће
инфраструктуре

Подршка локалне
самоуправе
и планирана
финансијска
средства

Градска управа за Средства нису
потребна
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Доступност
информација и
заинтересованост
угоститеља

База свих
угоститељских
објеката са смештајним
капацитетима који
испуњавају стандарде и
оних који тренутно не
испуњавају стандарде
План за бољу
искоришћеност
природних ресурса
и постојеће
инфраструктуре

Активност 8.6.1.1.2.2 Попис Табеларни приказ свих
свих угоститељских објеката угоститељских објеката са
са смештајним капацитетима смештајним капацитетима који
испуњавају стандарде и оних
који тренутно не испуњавају
стандарде

Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа за
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА
Заинтересованост
актера за ову
област на локалу и
финасијска средства

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Листе присутних и
фотографије

ПОКАЗАТЕЉИ

Одржан састанак и упознати
Активност 8.6.1.1.2.1
Организовање састанака са присутни о значају подизања
релевантним актерима за ову смештајних капацитета
област на локалу

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

25.11.2015.
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Датум почетка

Јануар 2016

Мере /Излазни резултати

Мера7.1.1.1.1:
Изградња,санација, адаптација
и одржавање школских
објеката

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину

Одговорна
особа

Потребна

Материјална

Градска управа Средства
за културу, спорт нису
и омладину
потребна

Кадрови

Улази/средства (трошкови)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Децембар
2016

Датум
завршетка

Финасијска

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа за Буџет локалне
самоуправе
културу, спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Посебан циљ:7.1.1.1 Побољшани материјално-техничке услови за реализацију спорта деце, омладине и школског спорта

Приоритет1: Општи циљ 7.1.1: Унапређен школски и универзитетски спорт

ГАНТОГРАМ АКТИВНОСТИ

Одржане спортско рекреативне Фотографије, прес
клипинг,
манифестације и подигнута
свест грађанства о значају
искоришћења постојећих
природних ресурса

Активност 8.6.1.1.3.3 .
Организовање спортско
рекреативних садржаја ради
привлачења грађанства
да искористе постојеће
природне ресурсе

Заинтересованост
грађанства
за спортско
рекреативних
садржаја, подршка
локалне самоуправе
и финансијска
средства

План за изградњу
Подршка локалне
мултифункционалног самоуправе
терена код ПСЦ Пинки и планирана
финансијска
средства

Израђен план за
мултифункционални терен код
ПСЦ Пинки

Активност 8.6.1.1.3.2
Израда плана за
мултифункционални терен
код ПСЦ Пинки

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ
БУЏЕТ/ИЗВОР
ИНСТИТУЦИЈЕ ФИНАСИРАЊА

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ,
АКТИВНОСТИ

Број 12
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Јун 2016

Јун 2016

Јануар 2016

Јануар 2016

Активност 7.1.1.1.2.2. Израда
плана континуираног опремања
спортских објеката при школама
и универзитетима справама и
спортским реквизитима

Децембар
2018

Новембар
2016

Јун 2016

Активност 7.1.1.1.2.1. Израда
анализе опремљености
спортских објеката при школама
и универзитетима справама и
реквизитима.

Мера 7.1.1.1.2 Опремање школа Јануар 2016
функционалним справама и
реквизитима према предходно
утврђеним приоритетима

Јануар 2016
Активност 7.1.1.1.1.1: Израда
анализе стања постојећих
школских спортских објеката
намењеним за реализацију
наставе физичког васпитања
и ваннаставних активности у
оквиру школског спорта.
Јануар 2016
Активност 7.1.1.1.1.2:
Припремити план изградње,
санације, адаптације и одржавање
школских спортских објеката

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа Буџет
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа Средства
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа Средства
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Градска управа Средства
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Градска управа Средства
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

25.11.2015.
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Јануар 2016

Децембар
2018

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Датум почетка

164

Активност 7.1.1.3.1.1: Праћење система
школских спортских и универзитетских
такмичења

Јануар 2016

Мера 7.1.1.3.1: Стварање услова за
испуњење основних приоритета школског
Јануар 2016
спорта: свеобухватност, здравствени аспекти
и препознавање талената

Мере /Излазни резултати

Одговорна
особа

Градска управа
за културу,
спорт и
децембар
омладину,
2018
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
децембар2018 Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Датум
завршетка

Потребна

Потребна

Материјална

Финасијска

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу, спорт
Буџет
и омладину,
локалне
Спортски савез
самоуправе
Града Сремска
Митровица

Кадрови

Улази/средства (трошкови)

Посебан циљ 7.1.1.3: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама (спортским
манифестацијама и спортским такмичењима

Активност 7.1.1.1.2.3. Набавка
потребних спортских реквизита
за спровођење наставе физичког
васпитања и организација
школских спортских такмичења,
предшколски и школски спорт

Број 12
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Децембар
2018

Децембар
2018

Јануар 2016

Јануар 2016

Мера 7.1.1.4.1 Подизање нивоа стручног
рада у школском и универзитетскогм
спорту, тако да су испуњени законски и
квалитетни услови у погледу потребних
стручних квалификација и знања за рад
са децом и омладином

Активност7.1.1.4.1.1: Организација
стручних семинара, трибина и симпозијума
у циљу едукације наставника разредне
наставе, наставника физичког васпитања,
координатора школског спорта и директора
школа.

Јануар 2016

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет
Градска управа
децембар2018 Градска управа
Потребна
за културу, спорт локалне
за културу,
самоуправе
и омладину,
спорт и
Спортски савез
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
Јануар 2016
Децембар
Градска управа
Активност 7.1.1.3.1.3: Организовање
за културу, спорт локалне
2018
за културу,
школских такмичења по моделу лигашких
самоуправе
Потребна
и омладину,
спорт и
такмичења, мењања спортских дисциплина,
Спортски савез
омладину,
полне заступљености и равномерност.
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
Јануар 2016
Децембар
Градска управа Потребна
Активност 7.1.1.3.1.4 Интеграција ученика
за културу, спорт локалне
2018
за културу,
са инвалидитетом у међуодељенских,
самоуправе
и омладину,
спорт и
међуразредних и унутаршколских
Спортски савез
омладину,
такмичења.
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
ПОСЕБАН ЦИЉ7.1.1.4: Побољшати стручно педагошки рад и унапредити институционалну сарадњу у оквиру школског и универзитетског
спорта.

Активност 7.1.1.3.1.2: Организовање
међуодељенских, међуразредних и
унутаршколских такмичења.

25.11.2015.
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Јануар 2016

Децембар
2018

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Потребна

Јануар 2016
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Децембар
2016

јун 2016

Децембар
2018

Датум почетка Датум
завршетка

Активност 7.1.1.5.1.1:Израда анализе стања Јануар 2016
школског и универзитетског спорта и услова
за његово спровођење на нивоу Града
Сремска Митровица (обухват деце, стручни
потенцијали, спортска и педагошка друштва,
спортска инфраструктура, спортске справе и
реквизити).
јун 2016
Активност 7.1.1.5.1.2 Одређивање носиоца
школског и универзитетског спорта на
нивоу Јединице локалне самоуправе у циљу
реализације свих програмских активности
школског и универзитетског спорта.

Мера 7.1.1.5.1:Стварање услова за
развој предшколског, школског и
универзитетског спорта на нивоу Града
Сремска Митровица као приоритет

Мере /Излазни резултати
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Одговорна
особа

Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Потребна

Кадрови
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Материјална

Улази/средства (трошкови)
Финасијска
Средства
нису
потребна

Градска управа
Буџет
за културу, спорт локалне
и омладину,
самоуправе
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Посебан циљ 7.1.1.5:
Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта

Активност7.1.1.4.1.2 Успоставити стални
систем сертификације програма и пројеката
школског спорта, органа и организација
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Децембар
2018

Јун 2016

Активност 7.1.1.5.4
Набавка потребних спортских реквизита
и обезбеђивање услова за спровођење
и организацију школских спортских
такмичења,предшколски и школски спорт,

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

167

Мера 7.1.1.6.1Популарисање
Јануар 2016
предшколског физичког вежбања,
школског и универзитетског спорта кроз
већу медијску присутност и истицања
јавног значаја школског спорта,
спортског понашања, фер плеја, сарадње,
толеранције и поштовања различитости
код деце и младих на спортским теренима
и поред њих
Јануар 2016
Активност 7.1.1.6.1.1. Израда медијског
плана у циљу популаризације предшколског
вежбања, школског и универзитетског
спорта.
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Децембар
2018

Децембар
2018

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Посебан циљ 7.1.1.6 Унапређење медиjског праћења и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског
понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих.

Децембар
2015

Новембар 2015

Активност7.1.1.5.1.3
Адекватно позиционирање школског спорта
у Програму развоја спорта Града Сремска
Митровица тако да школски спорт буде
приоритет

25.11.2015.
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Мера 7.2.1.1.1Медијска популаризација
масовног спорта
Јануар 2016

Децембар
2018

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Посебан циљ 7.2.1.1:Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности

Децембар
2018

Потребна

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет
Градска управа
Градска управа Потребна
за културу, спорт локалне
за културу,
самоуправе
и омладину,
спорт и
Спортски савез
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
Активност7.1.1.6.1.3. Штампање промо
Јануар 2016
Децембар
Градска управа Потребна
за културу, спорт локалне
материјала о значају бављења спортом
2018
за културу,
самоуправе
и омладину,
спорт и
Спортски савез
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
Јануара 2016
Децембар
Градска управа Потребна
Активност 7.1.1.6.1.4 Информативноза културу, спорт локалне
2018
за културу,
промотивне кампање, медијске кампање,
самоуправе
и омладину,
спорт и
јавни догађаји, округли столови, трибине на
Спортски савез
омладину,
тему значај бављења спортом од најранијег
Града Сремска
Спортски савез
узраста
Митровица
Града Сремска
Митровица
Приоритет 2/општи циљ Програма развоја– 7.2.1:Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништа посебно деце,
младих, жена , особа са инвалидитетом (ОСИ) и страих

Активност 7.1.1.6.1.2. Реализовање програма Јануар 2016
и пројеката у циљу промоције фер плеја,
толеранције и поштовања различитости код
деце и младих на спортским теренима и
поред њих
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Јануар 2016

Јануар 2016

Активност 7.2.1.1.2.2. Унапређење рада
асоцијације спорт за све

Јануар 2016

Мера 7.2.1.1.2Организовани, спортско
рекреативни садржаји на територији
града

Активност 7.2.1.1.2.1
Увећати спортско рекреативне садржаје у
оквиру постојећих спортских институција и
организација

Новембар
2016

Фебруар 2016

Активност 7.2.1.1.1.2 Покретање портала
који повезује владине, невладине и спортске
организације које промовишу и организују
редовну физичку активност

Децембар
2016

Децембар
2018

Децембар
2018

Децембар
2018

Јануар 2016

Активност 7.2.1.1.1.1:У оквиру постојећег
медијског простора направити емисије
које се искључиво баве популаризацијом
рекреативног спорта

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица,
Локални медији
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
за културу, спорт локлане
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
за културу, спорт локлане
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потрбна

Потребна

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Локални медији

Потребна
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Мера 7.2.1.2.1Изградња, реконструкција,
адаптација и санација отворених и
затворених објеката за рекреацију грађана

Фебруар 2016

Децембар
2018

Буџет
Градска управа
Градска управа
за културу, спорт локалне
за културу,
самоуправе ,
и омладину,
спорт и
Спортски савез донатори
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
Активност 7.2.1.2.1.1:Изградња затвореног
Фебруар 2016
Децембар
Градска управа Потребна
за културу, спорт локалне
базена
2018
за културу,
самоуправе ,
и омладину,
спорт и
Спортски савез донатори
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
Активност 7.2.1.2.1.2 Изградња теретане на Фебруар 2016
Децембар
Градска управа Потребна
за културу, спорт локалне
атлетском стадиону
2018
за културу,
самоуправе ,
и омладину,
спорт и
Спортски савез донатори
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
Активност 7.2.1.2.1.3 Одржавање и
Фебруар 2016
Децембар
Градска управа Потребна
за културу, спорт локалне
опремање отворених и затворених спортских
2018
за културу,
самоуправе ,
и омладину,
објеката –игралишта
спорт и
Спортски савез донатори
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Посебан циљ 7.2.1.4 Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта и унапређени стручни
потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области

Посебан циљ 7.2.1.2: Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све
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Фебруар 2016

Фебруар 2016

Фебруар 2016

Активност 7.2.1.4.1.3 Организација стручних
трибина и семинара

Мера 7.2.1.4.2Спровођење спортско
рекреативног програма који промовишу и
унапређују здравље код свих становнока

Активност 7.2.1.4.2.1Организовање програма
спорта и рекреације у области радничког
спорта

Активност 7.2.1.4.1.2 Едукација лиценцирање Фебруар 2016
и ангажман стручних сарадника за
реализацију бесплатних програма

Активност 7.2.1.4.1.1Урадити извештај о
Фебруар 2016
стању спортско рекреативних активности у
области месних заједница и радничког спорта

Мера 7.2.1.4.1Обезбеђивање услова за
Фебруар 2016
квалитетно спровођење спортско рекреативног
програма

Децембар 2018 Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар 2018 Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар 2018 Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар 2018 Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар 2018 Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар 2018 Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
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Потребна

Потребна

Потребна

Ппотребна

Потребна

Потребна

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Средства
нису
потребна

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

25.11.2015.
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Фебруар 2016

Децембар 2018 Градска управа Потребна
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар 2018 Градска управа Потребна
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Датум
завршетка
Децембар
2018

Датум почетка
Фебруар 2016

Мере /Излазни резултати

Мера 7.2.1.5.1Обједињавање активности
спортске рекреације,школског и
универзитетског спорта,врхунског
спорта,спорта у војсци,радничког спорта
и спорта на селу у оквиру територијалних
спортских савеза, у циљу повећања
обухвата бављења спортом у свим
сегментима становништва,посебно деце,
младих,жена,особа са инвалидитетом и
старих
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Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Одговорна
особа

Кадрови
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Материјална
Потребна

Улази/средства (трошкови)
Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Финасијска

Посебан циљ 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији,
радничким спортом, спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце,
младих, жена, осба са инвалидитетом

Активност 7.2.1.4.2.3 Организовање
једнодневних,месечних и вишемесечних
програма масовне рекреације доступне
свима( за децу ,младе,жене,старе и лица са
инвалидитетом

Активност 7.2.1.4.2.2 Организовање програма Фебруар 2016
рекреације и такмичења у месним заједницама
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Децембар
2018

Децембар
2018

Фебруар 2016

Активност 7.2.1.5.1.2 Сарадња са
војском у области спорта и синдикалним
организацијама установа ,предузећа

Активност 7.2.1.5.1.3 Подстицање програма Фебруар 2016
спортске рекреације на селу
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Децембар
2018

Децембар
2018

Фебруар 2016

Активност 7.2.1.5.1.5 Подстицање програма Фебруар 2016
за омасовљавање женског спорта

Активност 7.2.1.5.1.4 Подстицање деце ,
младих ,жена , особа са инвалидитетом и
старих на редовну физичку активност

Децембар
2018

Фебруар 2016

Активност 7.2.1.5.1.1Сарадња са
територијалним спортским савезом и
територијалним гранским савезима

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребан

Потребна

Потребна

Потребна

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 12

Децембар
2018

Новембар
2016

Фебруар 2016
Активност 7.2.1.5.2.1Едукација особа са
инвалидитетом о значају бављења физичким
активностима

Активност 7.2.1.5.2.2 Анализа стања
спортских објеката која су приступачна за
коришћење особа са инвалидитетом
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Децембар
2018

Активност 7.2.1.5.2.4 Набавка опреме и
реквизита за поједине спортске дисциплиа

Фебруар 2016

Новембар
2016

Активност 7.2.1.5.2.3 Анализа стања
Фебруар 2016
заинтересованих особа са инвалидитетом за
физичким активностима

Фебруар 2016

Децембар
2018

Мера 7.2.1.5.2.Унапређени услови за
Фебруар 2016
масовно учешће сосба са инвалидитетом у
спортским активностима

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
за културу, спорт Локална
самоуправа,
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Потребна

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Буџет
локалне
самоуправе ,
донатори

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Број 12
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Фебруар 2016

Фебруар 2016

Активност 7.2.1.5.3.2. Едукација волонтера
о методском поступку рада спортских
активности ОСИ

Мера 7.2.1.5.4Анимирање особама са
инвалидитетом за учествовањем на
манифестацијама у граду, спортским
такмичењима и приредбама

Децембар
2018

Фебруар 2016

Активност 7.2.1.5.3.1 Организација
састанака са волонтерима у циљу едукације
и методологије рада са особама са
инвалидитетом

Децембар
2018

Децембар
2018

Децембар
2018

Мера 7.2.1.5.3 Успоставњена сарадња са
Фебруар 2016
волонтерима који су заинтересовани за
помоћ у раду са особама са инвалидитетом
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Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потрбна

Буџет
Локалне,
самоуправа,
донатори

Буџет
Локалне,
самоуправа,
донатори

Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна
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Децембар
2018
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Фебруар 2016

Фебруар 2016

Активност 7.3.1.1.1.1: Креирање евиденције
лиценцираних тренера у врхунском спорту
на територији Града Сремска Митровица

Активност 7.3.1.1.1.2:Запошљављање
високообразованих тренера у спортске
огранизације Града Сремска Митровица

Мера 7.3.1.1.1Развијање система подршке Фебруар 2016
за унапређење и праћење људских ресорса
у врхунском спорту на територији Града
Сремска Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Октобар 2016 Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар
Градска управа
2018
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Децембар
2018

Посебан циљ 7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта

Фебруар 2016

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет
локалне,
самоуправа,
донатори

Средства
Градска управа
за културу, спорт нису
потребна
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Потребна

Потребна

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Буџет
локалне,
самоуправа,
донатори

Буџет
Градска управа
Градска управа Потребна
за културу, спорт Локалне,
за културу,
самоуправа,
и омладину,
спорт и
Спортски савез донатори
омладину,
Града Сремска
Спортски савез
Митровица
Града Сремска
Митровица
Приоритет 3/Општи циљ Програма развоја – 7.3.1:Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој
професионалног спорта

Активност 7.2.1.5.4.1Учешће и реализација
на манифестацијама у граду и спортским
активностима

Број 12
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Мера 7.3.1.2.2Повећати улагање у
Фебруар 2016
опремање постојећих спортских објеката
савременом спортском опремом и
реквизитима

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа Потребна
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа Потребна
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

септембар 2017 Градска управа Потребна
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Децембар 2018

Фебруар 2016

Активност 7.3.1.2.1.1 Унапређење
подршке за спортисте млађих категорија
кроз стипендирање или друге начине
награђивања.

Децембар 2018

Децембар
2018

Мера 7.3.1.2.1 Повећати улагање у развој Фебруар 2016
спорта млађих категорија као базе
врхунског спорта

Фебруар 2016

Градска управа Потребна
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Посебан циљ 7.3.1.2 Стварање и унапређење услова за постизање врхунског спортског резултата

Активност 7.3.1.1.1.3 Стручно усавршавање
и организовање годишњих едукативних
скупова

Буџет
локалне,
самоуправа,
донатори

Буџет
локалне,
самоуправа,
донатори

Буџет
локалне,
самоуправа,
донатори

Буџет
локалне,
самоуправа,
донатори
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Фебруар 2016

Децембар 2018

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
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Фебруар 2016

Фебруар 2016

Активност 7.4.1.1.1.1:Формирати радну
групу за припрему и праћење спровођења
истраживања

Датум почетка

Mera 7.4.1.1.1:Истраживање о стању
спортске инфраструктуре Града Сремска
Митровица

Мере /Излазни резултати

Април 2016

Децембар
2017

Датум
завршетка
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Одговорна
особа

Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Потребна

Финасијска
Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Кадрови

Буџет
локалне
самоуправе,
донатори

Буџет
локалне,
самоуправа,
донатори

Потребни

Материјална

Улази/средства (трошкови)

Посебан циљ 7.4.1.1: Успоставњена потпуна база података , односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре

Потребна

септембар 2017 Градска управа Потребна
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Приоритет 4/Општи циљ Програма развоја – 7.4.1: Развијена спортска инфраструктура

Активности7.3.1.2.2.2.Формирање центра
Фебруар 2016
и опремање за функционалну диагностику
спортиста

Активност 7.3.1.2.2.1 Попис постојеће и
недостајуће савремене спортске опреме и
реквизита по спортским објектима

Број 12
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Mera 7.4.1.2.1:Анализирање потреба за
бројем и струкруром спортских објеката
Града Сремска Митровица
Октобар 2016

Април 2016

Децембар
2016

Септембар
2016

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Градска управа Потребна
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Активност 7.4.1.1.1.3 Прикупљање и обрада Октобар 2016
Децембар
Градска управа Потребна
података
2016
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Mera 7.4.1.1.2:Категоризација спортских
Потребна
Децембар 2016
Март 2017
Локална
објеката
Самоуправа,
радна групу
Активност 7.4.1.1.2.1:
Децембар 2016
Март 2017
Градска управа Потребна
Рангирање спортских објеката
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Посебан циљ 7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура

Активност 7.4.1.1.1.2 Дефинисање
истраживачког поступка и параметара за
утврђивање реалне слике постојећег стања
спортске инфраструктуре Града Сремска
Митровица

Нису
потребна
средства
Нису
потребна
средства

Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Локална
Самоуправа,
радна група
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

25.11.2015.
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Децембар
2018

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Нису
Градска управа
за културу, спорт потребна
средства
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Потребна

Потребна

Потребна
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Општи циљ 8.6.1: Унапређен однос спорта , туризма и животнр средине

Октобар 2016

Активност 7.4.1.2.1.5 Евалуација програма
изградње и адаптације спортских објеката

Децембар
2018

Децембар
2016

Активност 7.4.1.2.1.3: Планирање потребних Октобар 2016
финансијских средстава

Октобар 2016

Децембар
2016

Октобар 2016

Активност 7.4.1.2.1.2: Припремити план
изградње спортских објеката

Активност 7.4.1.2.1.4 .Спровођење плана
изградње и адаптације спортских објеката

Децембар
2016

Активност 7.4.1.2.1.1:Разматрање и усвајање Октобар 2016
предлога за изградњу објеката на основу
анализа постојећег стања и предлога
надлежних институција и заинтересованих
страна (Министарства, Јединице локалне
самоуправе, Спортски савез града):

Број 12
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Децембар
2018

Децембар
2018

Децембар
2018

јануар 2016

Активност 8.6.1.1.1.2 Учешће на сајмовима јануар 2016
спорта и туризма како би Града Сремска
Митровица представили као битног чиниоца
на мапи спортско туристичке понуде

јануар 2016

Активност 8.6.1.1.1.1:Штампање промо
материјала са подацима о спортско
туристичкој понуди Града Сремска
Митровица

Активност 8.6.1.1.1.3 Организовање сајма
спорта и туризма у самом Граду Сремска
Митровица како би посетиоци сајма могли
да виде ново изграђене спортске објекте

Децембар
2018

јануар 2016

Мера 8.6.1.1.1:Промоција спортско
туристичке понуде Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

ПОСЕБАН ЦИЉ 8.6.1.1 : Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине

Буџет
локалне
самоуправе,
донатори
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Потребна

Буџет
локалне
самоуправе,
донатори

Буџет
локалне
самоуправе,
донатори

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

25.11.2015.
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Активност 8.6.1.1.3.1Израда плана терена на Јануар 2016
градској плажи

Јануар 2016

јануар 2016

Активност 8.6.1.1.2.2 Попис свих
угоститељских објеката са смештајним
капацитетима

Мера 8.6.1.1.3 Повећати искоришћеност
природних ресурса постојеће
инфраструктуре

јануар 2016

Активност 8.6.1.1.2.1 Организовање
састанака са релевантним актерима за ову
област на локалу

Мера 8.6.1.1.2 Подизање свести и промоција јануар 2016
побољшања постојећих и изградње нових
смештајних капацитета према стандардима
за организовање међународних спортских
садржаја

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Децембар
Градска управа
2018
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Фебруар 2018 Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Новемабар
Градска управа
2016
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Новемабар
Градска управа
2016
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Децембар
2018

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Није
Градска управа
за културу, спорт потребан
Буџет
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе,
и омладину,
Спортски савез донатори
Града Сремска
Митровица

Потребна

Потребна

Буџет
локалне
самоуправе,
донатори

Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Број 12
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
25.11.2015.

Новемабар
2016

Децембар
2018

Јануар 2016

Јануар 2016

Активност 8.6.1.1.3.2 Израда плана за
изградњу мултифункционалног терена код
ПСЦ Пинки

Активност 8.6.1.1.3.3 . Организовање
спортско рекреативних садржаја ради
привлачења грађанства да искористе
постојеће природне ресурсе

Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Градска управа
за културу,
спорт и
омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица
Буџет
Градска управа
за културу, спорт локалне
самоуправе
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

Буџет
локалне
самоуправе,
донатори

Градска управа
за културу, спорт
и омладину,
Спортски савез
Града Сремска
Митровица

Потребна

25.11.2015.
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227.
На основу члана 7. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и
других објеката („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.4/2014 и 3/2015) и члана 35.
тачка 7. Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска Мировица“, бр.13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној дана 23.12.2015. године доноси:

ПРОГРАМ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2016. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама и огласних објеката на
отвореном простору и других објеката врши се у складу са Одлуком о постављању и уклањању
мањих монтажних, огласних и других објеката („Сл.листа Града Сремска Митровица”, бр. 4/2014
и 3/2015).
Овим програмом утврђују се локације за постављање одређених монтажних објеката (киоска,
објеката за извођење забавних програма, објеката за одржавање политичких манифестација,
објеката за одржавање сајамских манифестација, објеката за одржавање културних, спортских
и образовних манифестација), огласних објеката (билборда) и других објеката на јавним
површинама на територији Града Сремска Митровица.
II. ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
-графички прилог бр.1КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Ул. Масарикова, Градски парк

место
3

Делатност :
o (а) прехрамбени производи o (б, в) штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
2. Ул.Вука Караџића, Клуб студената

место
3

Делатност :
o (а) прехрамбени производи
o o (б, в) непрехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
3. Ул.Вука Караџића, Хотел Сирмијум

184

место
1
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Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
4. Ул.Вука Караџића, Архив Срема

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
5. Трг Војвођанских бригада, ПТТ пасаж

место
4

Делатност :
o (а, б, в, г) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
7. Ул. Бранка Радичевића, код самопослуге

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
8. Ул. 28.марта, прилаз пешачком мосту

место
4

Делатност :
o (а, б) штампа и дуван
o (в,г) услужне делатности
ЛОКАЦИЈА
9. Житни трг, код Стотекса

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
10. Ул. Св.Димитрија, код Палате правде

место
5

Делатност :
o (а, в) прехрамбени производи
o (б, д) штампа и дуван
o (г) услужне делатности
ЛОКАЦИЈА
11. Улица Милоша Обилића, код самопослуге
Делатност : o штампа и дуван

185

место
1
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ЛОКАЦИЈА
12. Улица Вељка Петровића, код самопослуге

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
13. Ул Арсенија Чарнојевића

место
3

Делатност :
o (а) прехрамбени производи
o (б, в) штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
14. Ул.Краља Петра I, први улаз у насеље

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
15. Насеље Матије Хуђи

место
4

Делатност :
o (а) услужне делатности
o (б) штампа и дуван
o (в, г) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
16. Стамбено насеље С.Сремац, код самоуслуге

место
3

Делатност :
o (б) штампа и дуван
o (а,в) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
17. Бул.Константина Великог, код обданишта Стари Мост

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
18. Ул.Железничка, код аутобуске станице

место
2

Делатност :
o (а, б ) штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
19. Ул.Железничка, код аутобуске станице

186
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1

23.12.2015.
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Делатност :
o
Услужне делатности
ЛОКАЦИЈА
20. Ул.Железничка, код железничке станице

место
5

Делатност :
o (а) прехрамбени производи
o (б, в) штампа и дуван
o (г,д) услужне делатности
ЛОКАЦИЈА
21. Ул.Тимочке дивизије, насеље Камењар

место
2

Делатност :
o (а) штампа и дуван
o (б) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
22. Ул. Змај О.Вука, насеље КПД

место
3

Делатност :
o (а) прехрамбени производи
o (б) услужне делатности
o (в) штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
23. Ул. Паланка, Румска малта

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
24. Бул.Константина Великог, код самоуслуге Липа

место
3

Делатност :
o (а) штампа и дуван
o (б,в) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
25. Ул. Милоша Обилића, код чесме

место
2

Делатност :
o (а) штампа и дуван
o (б) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
26. МЗ 22 Август, код ОШ „Слободан Бајић – Паја“
Делатност : o Прехрамбени производи
187
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1
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ЛОКАЦИЈА
27.Раскрсница улица В.Матијевића и Д.Никшић

место
3

Делатност :
o (а) штампа
o (б) прехрамбени производи
o (в) услужне делатности
ЛОКАЦИЈА
28. Бул.Константина Великог, код ц.чесме

место
4

Делатност :
o (а,в) прехрамбени производи
o (б) штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
29. Ул.Ђуре Даничића

место
1

Делатност :
o Трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
30. Ул.Јосифа Панчића, код самопослуге

место
2

Делатност :
o (а,б) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
31. Ул.Јосифа Рајачића

место
2

Делатност :
o (а) трговина на мало
o (б) дуван и штампа
ЛОКАЦИЈА
32. Ул.Фортуна

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
33. Ул.Радничка

место
1

Делатност :
o трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
34. Ул.Фрушкогорска

место
1
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Делатност :
o трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
35. Ул.Планинска, код Дома ученика

место
3

Делатност :
o (а) штампа и дуван
o (б,в) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
36. Централно гробље

место
4

Делатност :
o цвеће, свеће венци и предмети за потребе гробља
ЛОКАЦИЈА

место

37. Царина, код стадиона Ф.К.Митрос
Делатност:
o (а,б,в,г,д,ђ,е,ж,з,и,ј,к) шпедиција и транспорт

189
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МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ
Локације за постављање мањих монтажних објеката на градској плажи, њихов број и
тип, односно изглед, утврђују се према водопривредним условима и сагласности на техничку
докуметнацију издатим од стране ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА
1. Пешачка зона
ЛОКАЦИЈА
2. Плато испред Спортског центра
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА
1. Плато испред Спортског центра
ЛОКАЦИЈА
2. Соларски трг
-искључиво изложбено-продајне манифестације ситних предмета које не подразумевају велики
капацитет паркинг места и добру саобраћајну повезаност
ЛОКАЦИЈА
3. Пешачка зона
-искључиво изложбено-продајне манифестације ситних предмета које не подразумевају велики
капацитет паркинг места и добру саобраћајну повезаност
ЛОКАЦИЈА
4. Трг Николе Пашића
-искључиво изложбено-продајне манифестације ситних предмета које не подразумевају велики
капацитет паркинг места и добру саобраћајну повезаност
ЛОКАЦИЈА
5. Трг Војвођанских бригада
-искључиво изложбено-продајне манифестације ситних предмета које не подразумевају велики
капацитет паркинг места и добру саобраћајну повезаност
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ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КУЛТУРНИХ, СПОРТСКИХ И ОБРАЗОВНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА
ЛОКАЦИЈА
1. Пешачка зона
Културне, образовне и манифестације од значаја за Град
ЛОКАЦИЈА
2. Житни трг
Културне и образовне манифестације
ЛОКАЦИЈА
3. Плато испред спортског центра
ЛОКАЦИЈА
4. Савски кеј
Спортске манифестације
ЛОКАЦИЈА
5. Омладински парк
Културне и образовне манифестације
БИЛБОРДИ
Тип билборда дефинисан је Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних
и других објеката.
Билборди типа 10 се постављају на стубовима јавне расвете. Начин и локације стубова јавне
расвете на којима је могуће поставити овај тип билборда су условљени претходно прибављеним
условима и сагласностима надлежне Електродистрибуције и ЈП “Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица”.
ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
1. Трг Св.Димитрија, код “СРЦ Пинки”

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
2. Трг Св. Димитрија,А.Чарнојевића, код апотеке

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
3. Трг Св. Димитрија,А.Чарнојевића, наспрам бр.6

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
4. Ул. Стари шор, код Палате правде

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
5. Паркинг код Маxi-ја

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
6. Паркинг код Маxi-ја

место
1
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ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
7. Ул.Арсенија Чарнојевића, наспрам бр.8

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
8. Кружна раскрсница „Румска малта“, правац ка
Мачванској Митровици

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
9. Ул.Арсенија Чарнојевића, источни део колективног
становања

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
11. Ул.Паланка, код улице Батутове

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
12. Улица Паланка, код раскрснице са Марсилијевом

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
13. Ул.Паланка, јужни појас Р-103 код канала Н.Чикас

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
14. Кружна раскрсница Румска малта, код фабрике
лекова

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
15. Ул.Марка Аурелија, источна страна, у близини
раскрснице Малта

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
16. Ул.Марка Аурелија, источна страна, у близини
раскрснице Румска Малта

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
17. Ул.Марка Аурелија, источна страна, у близини
раскрснице Румска Малта

место
1

ТИП
3

ЛОКАЦИЈА
18. Ул.Марка Аурелија, западна страна, у близини
раскрснице Малта

место
1

ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
19. Раскрсница улица Румски пут и Јарачки пут

место
2

ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
21. Ул.Марка Аурелија, западна страна Р-103

место
1

ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
22. Ул.Марка Аурелија, западна страна Р-103

место
1
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ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
23. Ул.Марка Аурелија, западна страна Р-103

место
1

ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
24. Јужна паралела ауто-пута, код наплатне рампе

место
1

ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
25. Градска обилазница, код инд.зоне Север

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
26. Краља Петра I, источна страна, код поште

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
27. Краља Петра I, западна страна, код поште

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
28. Св.Димитрија, северна страна, код поште

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
29. Св.Димитрија, северна страна, код поште

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
30. Св.Димитрија, северна страна, код Континентал
банке

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
31. Св.Димитрија, северна страна, улаз на Трг
Војвођанских бригада

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
32. Св.Димитрија, северна страна, код Градске куће

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
33. Св.Димитрија, северна страна, код Ерсте банке

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
34. Св.Димитрија, северна страна, код Прокредит
банке

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
35. Трг Војвођанских бригада

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
36. Ул. Вука Караxића, тротоар наспрам хотела
Сирмијум

место
1

ТИП

ЛОКАЦИЈА

место

193

Број 13

Број 13
9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
37. Ул. Вука Караxића, тротоар наспрам хотела
Сирмијум

1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
38. Паркинг код Маxi-ја

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
39. Паркинг код Маxi-ја

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
41. Ул.Северни бедем

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
42. Насеље Матије Хуђи, код самопослуге

место
2

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
43. Улица Фрушкогорска, наспрам броја 27

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
44. Ул. Фрушкогорска, код Житопромета

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
45. Булевар Константина Великог, од улице Милана
Тепића до раскрснице Црвена Чесма - јужна срана

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
46. Булевар Константина Великог, улице Милана
Тепића до раскрснице Црвена Чесма - јужна срана

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
47. Булевар Константина Великог, од улице Милана
Тепића до раскрснице Црвена Чесма - северна срана

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
48. Булевар Константина Великог, од улице Милана
Тепића до раскрснице Црвена Чесма - северна срана

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
49. Булевар Константина Великог, од раскрснице
Црвена
Чесма до пружног прелаза ка Лаћарку - северна страна

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
50. Булевар Константина Великог, од раскрснице
Црвена
Чесма до пружног прелаза ка Лаћарку - северна страна

место
1

ТИП

ЛОКАЦИЈА

место
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ТИП
7
ТИП
7

51. Булевар Константина Великог, од раскрснице
Црвена
Чесма до пружног прелаза ка Лаћарку - јужна страна
ЛОКАЦИЈА
52. Булевар Константина Великог, од раскрснице
Црвена Чесма до пружног прелаза ка Лаћарку - јужна
страна
ЛОКАЦИЈА
53. Јарачки пут, код инд.зоне Језеро
ЛОКАЦИЈА
54. Почетак насељеног места Ср.Митровица

ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
55. Почетак територије Града Сремска Митровица

ТИП
10

ЛОКАЦИЈА
56. Улица Арсенија Чарнојевића, од ул.Св.Димитрија
до ул.Кузминска – јужна страна

место
Стубови
ЈР
7

ТИП
10

ЛОКАЦИЈА
57. Улица Паланка, од ул.Кузминска до ул.Војводе
Степе
– јужна страна

место
Стубови
ЈР
13

ТИП
10

ЛОКАЦИЈА
58. Улица Паланка, од ул.Војводе Степе до ул.Краља
Александра Карађорђевића – јужна страна

место
Стубови
ЈР
8

ТИП
10

ЛОКАЦИЈА
59. Улица Св.Димитрија

место
Стубови
ЈР
14

ТИП
10

ЛОКАЦИЈА
60. Житни трг-од улице Св.Стефана до улице Ђуре
Јакшића

место
Стубови
ЈР
4

ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
61. Булевар Константина Великог, наспрам бр.52

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
62. Краља Петра I, од Дома Војске до СДК, источна
страна

место
2

ТИП

ЛОКАЦИЈА

место

ТИП
2
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63. Краља Петра I, од Дома Војске до СДК, западна
страна

3

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
64. Краља Петра I, од Дома Војске до СДК, источна
страна

место
2

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
65. Краља Петра I, од Поште до СДК – источна
страна

место
2

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
66. Краља Петра I, од Поште до СДК – западна страна

место
2

ТИП
3

ЛОКАЦИЈА
67. Улица Паланка, код Камените ћуприје

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
68. Улица Железничка, код аутобуске станице

место
1

ТИП
5
ТИП
7

ЛОКАЦИЈА
69. Улица Вука Караџића, раскрсница Царска палата
ЛОКАЦИЈА
70. Улаз у град са моста

место
6
место
1

ТИП
3

ЛОКАЦИЈА
71. Улица Арсенија Чарнојевића, од ул.Св.Димитрија
до ул.Кузминске – северна страна

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
72. Улица Арсенија Чарнојевића, од ул.Св.Димитрија
до ул.Кузминске – северна страна

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
73. Пешачка зона – плато испред Цркве

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
74. Св.Димитрија, северна страна, код поште

место
1

ТИП
9

ЛОКАЦИЈА
75. Св.Димитрија, северна страна, код Kонтинентал
банке

место
1

ТИП
2

ЛОКАЦИЈА
76. Улица Вука Караџића

место
1

23.12.2015.

Билборди на стубовима јавне расвете могу се поставити искључиво на свим стубовима јавне
расвете на једној локацији предвиђеним овим Програмом.
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ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА
ЛОКАЦИЈА
1. Зелена површина поред Спортског центра

место
1

ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ ПРОДАЈУ ЦВЕЋА, ЧЕСТИТКИ, УКРАСНИХ
ПРЕДМЕТА, УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА, ЕКО ПРОИЗВОДА, УМЕТНИЧКИХ СЛИКА
И СЛ.ПРЕДМЕТА
ЛОКАЦИЈА
1. Соларски трг, проширење код чесме

место
20

ПЕШАЧКА ЗОНА
Врсте и локације монтажних објеката и уређаја који се могу постављати у пешачкој зони (Трг
Ћире Милекића, Трг Светог Стефана и ул.Градски парк) дефинисани су графичким прилогом
бр.2 овог програма.
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ЛАЋАРАК
-графички прилог бр.3КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Раскрсница улица 1. Новембар и Партизанска

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
2. Раскрсница улица 1.Новембар и Церска

место
2

Делатност :
o (а) прехрамбени производи
o (б) трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
3. Улица 1.Новембар, код апотеке

место
2

Делатност :
o (а) прехрамбени производи
o (б) непрехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
4. Улица Школска, центар

место
8

Делатност :
o (а,б,ж) штампа и дуван
o (ђ) услужне делатности
o (в, е, г, д) прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
5. Улица 1.Новембар 242

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
6. Улица 1.Новембар 218

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
7. Ул. 1.Новембар (код Касарне)

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
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ЛОКАЦИЈА
8. Раскрсница улица Ниска и Фрушкогорска

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
9. Улица 1.Новембар, наспрам броја 58

место
1

Делатност :
o штампа, дуван
ЛОКАЦИЈА
10. Улица 1.Новембар, наспрам броја 76

место
1

Делатност :
o продаја пића
ЛОКАЦИЈА
11. Раскрсница улица Планинска и Б.Радичевића

место
1

Делатност : o штампа, дуван (1)
БИЛБОРДИ
ТИП

7
ТИП

7

ЛОКАЦИЈА
1. Улица 1. Новембар, јужна страна, наспрам гробља

место
1

ЛОКАЦИЈА
2. Улица 1. Новембар, јужна страна, наспрам гробља

место
1

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
-графички прилог бр.4КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Улица 28.Август, центар

место
3

Делатност :
o (а, в) штампа и дуван
o (б) прехрамбени производи
БИЛБОРДИ
ТИП

5
ТИП

2

ЛОКАЦИЈА
1. Улица Мачвански кеј, наспрам броја 131

место
1

ЛОКАЦИЈА
2. Улица Стојана Чупића

место
1
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САЛАШ НОЋАЈСКИ
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Улица Стојана Чупића, раскрсница путева
С.Митровица - М.Митровица - Салаш Ноћајски

место
1

Делатност : o штампа и дуван
ГРГУРЕВЦИ
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Парк у центру – западни улаз у Дом културе

место
1

Делатност :
o услужне делатности
НОЋАЈ
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Ул.С.Пандуровића, испред Школе

место
1

Делатност : o штампа и дуван
МАРТИНЦИ
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Ул.Сремска бр.2

место
1

Делатност :
непрехрамбени производи

o

ЛОКАЦИЈА
2. Ул.Савска бр.1

место
1

Делатност :
o
трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
3. Ул.Радничка бр.1

место
1

Делатност :
o прехрамбени производи
ЛОКАЦИЈА
4. Ул.Радничка бр.11

место
1

Делатност : o штампа и дуван
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЛЕЖИМИР
КИОСЦИ

ЛОКАЦИЈА
1. Ул.Задружна, поред Ловачког дома

место
1

Делатност :
трговина на мало

o

ЛОКАЦИЈА
1. Расрксница према Шишатовцу

место
1

Делатност : o штампа и дуван
ЧАЛМА
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Ул.Победа, центар – преко пута ОШ

место
5

Делатност :
o (а,г) непрехрамбени производи
o (б) прехрамбени производи
o (в) штампа и дуван
o (д) трговина на мало
ВЕЛИКИ РАДИНЦИ
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Раскрсница улица Румска и Моше Пијаде

место
1

Делатност : o трговина на мало
ЈАРАК
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Раскрсница улица Црногорска, Савска, Школска и
Кудошка

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА

место
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1. Раскрсница улица Прњаворска, Школска, Савски пут и
Моше Пијаде

23.12.2015.
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
1. Раскрсница улица Гробљанкса и Моше Пијаде

место
1

Делатност :
o трговина на мало
КУЗМИН
КИОСЦИ
ЛОКАЦИЈА
1. Улица Задружна, наспрам броја 1.

место
1

Делатност :
o штампа и дуван
ЛОКАЦИЈА
2. Улица Савска, наспрам броја 2.

место
1

Делатност :
o трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
2. Улица Вука Караџића, наспрам броја 1.

место
2

Делатност :
o
(а) штампа и дуван
o
(б) трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
1. Улица Вука Караџића, наспрам броја 2.

место
2

Делатност :
o (а,б) трговина на мало
ЛОКАЦИЈА
1. Улица Вука Караџића, наспрам броја 4.
Делатност : o трговина на мало
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат Програма садржи текстуални и графички део.
Текстуални део:

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ

Графички део:
1. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У СРЕМСКОЈ МИТОВИЦИ
2. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
3. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У ЛАЋАРКУ
4. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ
Овај програм ступа на снагу 8. дана од дана објављивања u Службеном листу Града Сремска
Митровица.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 352-1297/2015-I
Дана 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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228.
На основу члана 35. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I
ДОНОСИ СЕ Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Граду
Сремска Митровица.
II
Саставни део овог закључка је Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и
контроле у Граду Сремска Митровица.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Сл.листу града Сремска
Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 400-66/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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УВОД
Oвај документ представља план за успостављање и развој свеобухватног и ефикасног система
финансијског управљања и контроле у граду Сремска Митровица (у даљем тексту: Град). Сврха
стратегије је, да се кроз управљање ризицима, у разумној мери пружи уверавање да се постојећом
организационом структуром обезбеђује да се буџетска и друга средства планирају, извршавају
и чувају на исправан, етички, економичан, ефективан и ефикасан начин, а ради усаглашавања
са захтевима из поглавља 32 – Финансијска контрола, за вођење преговора о придруживању
Eвропској унији.
Kако би утврдила да ли Србија испуњава услове усаглашености са правним тековинама Eвропске
уније (Acquis Communautaire), наведене у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ,
Eвропска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у
јавном сектору” („Public Internal Financial Control”).
Термин и концепт Интерна финансијска контрола у јавном сектору („Public Internal Financial
Control” у даљем тексту: ПИФЦ) који је развила Eвропска комисија са циљем да земљама у
процесу придруживања пружи помоћ у разумевању и примени добро развијених и ефективних
система интерне контроле, чине три основна елемента:
а) финансијско управљање и контрола („Financial management and control” – у даљем тексту:
ФУК);
б) функционално независна интернa ревизијa („Internal Audit” – у даљем тексту: ИР);
в) Централна јединица за хармонизацију („Central Harmonisation Unit” – у даљем тексту: ЦЈХ).
Финансијско управљање и контрола (у даљем тексту: ФУК) и интерна ревизија – у контексту
овог модела представљају систем интерне контроле и служе да обезбеде подршку руководству у
испуњавању циљева организације. Основ за доношење Стратегије је Закон о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
исправка 108/2013, 142/2014 и 68/2015).
Стратегија се заснива на циљевима, плановима и приоритетима утврђеним према
методологији за увођење финансијског управљања и контроле из:
– Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
(„Службени гласник РС”, бр. 61/2009 и 23/2013), а која је у вези са Националним програмом
за интеграцију у Европску унију донетим Закључком Владе 05 број 011-8132/2007-11 од 9.
октобра 2008. године и
– Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени
гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013).
Након доношења Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у
Републици Србији све јединице локалне самоуправе биле су у обавези да развију стратегију
за интерну финансијску контролу, процедуре и административне капацитете како би могле да
користе средства фондова Европске уније а у циљу обезбеђења ефективне заштите финансијских
интереса Европске уније.
У граду Сремска Митровица је у априлу 2015. године започет поступак успостављања
и развоја система финансијског управљања и контроле у складу са захтевима поглавља 32 –
Финансијска контрола, за вођење преговора о придруживању ЕУ, у циљу усаглашавања са правним
тековинама Европске уније.
Стратегија ће се ажурирати на годишњем нивоу у складу са променама и проритетима града
Сремска Митровица и на основу резултата извршене анализе ризика.
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II. ЦИЉЕВИ И МИСИЈА
Циљ стратегије је да, сагледавајући кључне елементе о садашњем стању, припреми дугорочни
план којим ће оперативна и стратешка организација града Сремска Митровица, пружити разумно
уверавање како би се остварили циљеви организације, обезбеђујући управљање, контролу и заштиту
јавних средстава без обзира на њихов извор у складу са прописима, политикама, плановима и
принципима доброг финансијског управљања и контроле.
Потребно је, у складу са прописима и стандардима обезбедити потпуну одговорност лица
која воде јавне послове и управљају јавним средствима, како би јавна средства чували и користили
економично, ефикасно и ефективно. Поред тога, циљ је и да се обезбеди брже и квалитетније
пружање услуга које је интегрисано, оријентисано на кориснике и концентрисано на резултате.
Да би се испунили ови захтеви, неопходно је у свим организационим јединицама, успоставити
контролно окружење, које спроводе руководиоци и сви запослени без обзира на величину и број
запослених, како би се обезбедило добро управљање пословима и чување средстава која су им
стављена на располагање.
Финансијско управљање и контрола представља целокупни систем финансијских и
нефинансијских контрола, укључујући и организациону структуру, методе и процедуре и то не
само финансијских система, већ и оперативних и стратешких система организације у јавном
сектору. Oве контроле, кроз управљање ризицима у разумној мери пружају уверавање да ће се
остварити циљеви организације.
Сврха увођења финансијског управљања и контроле јесте да унапреди финансијско
управљање и процес доношења одлука у остваривању општих циљева, као што су:
1) обављањe пословања на правилан, етичан, економичан, ефективан и ефикасан начин;
2) усклађеност пословања са законима, прописима, политикама, плановима и поступцима;
3) заштитa имовине и других ресурса од губитака узрокованих лошим управљањем,
неоправданим трошењем, неоправданим коришћењем, неправилностима и преварама;
4) јачањe одговорности за успешно остварење задатака;
5) правовремено и тачно финансијско извештавањe и праћењe резултата пословања.
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, у члану 3.
прописано је, да је финансијско управљање и контрола систем политика, процедура и активности,
које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава, а којим се
управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери, да ће се циљеви корисника јавних
средстава остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин кроз:
1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. потпуност, реалност и интегритет финанијских и пословних извештаја;
3. добро финансијско управљање;
4. заштиту средстава и података (информација).
Систем за финансијско управљање и контроле успоставља се у свим органима Града
и на свим нивоима унутар организације, а спроводе га руководиоци и сви запослени. Свака
организациона јединица треба да обликује властити систем у складу са својим потребама и
постојећим окружењем.
Кључне тачке везане за финансијско управљање и интерну контролу укључују следеће:
– финансијско управљање и интерна контрола утичу на све аспекте организације у јавном
сектору: све запослене, процесе, активности, програме и пројекте у организацији;
– представљају основни елемент који се провлачи кроз целу организацију, а не обележје које
је придодато организацији;
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подразумевају квалитете доброг управљања;
зависе од запослених и биће успешни, односно неуспешни, у зависности од пажње коју им
посвећују запослени;
ефективни су само уколико сви запослени и окружење раде заједно;
у разумној мери пружају уверавање везано за вероватноћу да организације у јавном сектору
остварују циљеве;
организацијама у јавном сектору помажу у остваривању својих мисија.

За успостављање Финансијског управљања и контроле примењују се опште прихваћени
INTOSAI стандарди интерне контроле за јавни сектор (INTOSAI Guidelines for Internal Control
Standards for the Public Sector), који обухватају и интегрисани оквир интерне контроле који
је дефинисала Kомисија спонзорских организација – COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), не укључујући функцију интерне ревизије, са пет
међусобно повезаних елемената:
1. контролно окружење (интегритет, етичке вредности и стручност запослених, стил
рада руководства и сл.);
2. управљање ризицима (идентификовање, процена и контролa над потенцијалним
догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење задатих
циљева);
3. контролне активности (писане политике и процедуре и њихова примена на свим
нивоима организације);
4. информисање и комуникација (потпуно информисање, хоризонтална и вертикална
комуникација на свим нивоима);
5. праћење и процена система (увођење система за надгледање финансијског управљања
и контроле ради процене адекватности и ефикасности функционисања).
За успостављање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац
буџетског корисника, сходно члану 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима
за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле
у јавном сектору. Руководилац је одговоран и за:
– одређивање циљева корисника јавних средстава којим руководи, разраду и спровођење стратешких
планова, акционих планова и програма за остварење циљева;
– идентификацију, процену и управљање ризицима који прете остварењу ци љева корисника
јавних средстава, увођењем одговарајућих контрола у складу са међународним стандардима
интерне контроле;
– планирање и управљање јавним средствима;
– придржавање принципа законитости и здравог финансијског управљања јавним средствима;
– ефективно управљање особљем и одржавање неопходног нивоа њихове стручности;
– чување и заштиту средстава и информација од губитака, крађе, неовлашћеног коришћења и
погрешне употребе;
– успостављање одговарајуће организационе структуре за ефективно остваривање циљева и
управљање ризицима;
– успостављање услова за законито и етичко понашање запослених код корисника јавних
средстава;
– раздвајање одговорности за доношење, извршавање и контролу одлука;
– увођење интерних правила за финансијско управљање и контролу, путем интерних аката;
– потпуно, исправно, тачно и благовремено евидентирање свих трансакција;
– праћење, ажурирање и предузимање мера за побољшање система за финансијско управљање
и контролу, у складу са препорукама интерне ревизије и осталим проценама;
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документовање свих трансакција и послова и обезбеђење трагова процедура унутар
корисника јавних средстава;
извештавање о стању система за финансијско управљање и контролу.

Поједине од наведених одговорности руководилац буџетског корисника може пренети на
друга лица, ако законом или другим прописом није друкчије одређено. Преношењем одговорности
не искључује се и одговорност руководиоца корисника јавних средстава. Руководиоци унутрашњих
организационих јединица буџетског корисника одговорни су руководиоцу за активности
финансијског управљања и контроле које успостављају у организационим јединицама којима
руководе.
Градоначелник града Сремска Митровица као руководилац корисника јавних средстава на
прописани начин извештава Министарство финансија – Централну јединицу за хармонизацију
о адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и контроле,
сагласно члану 13. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
до 31. марта текуће године за претходну годину подношењем одговора на упитник ЦЈХ.
Према одредбама члана 81. Закона о буџетском систему, за успостављање без- бедних и
ефикасних интерних контрола везаних за све одлуке које се односе на финансијско управљање
и контролу одговоран је руководилац директног и индиректног корисника буџетских средстава.
III. ПРEГЛEД ПOСТOJEЋEГ KOНТРOЛНOГ OKРУЖEЊА
3.1. Институционални оквир
1. Град Сремска Митровица има својство правног лица. Град Сремска Митровица представља
и заступа Градоначелник.
2. Скупштина града је највиши орган града Сремска Митровица (у даљем тексту: град) који
врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом града
Сремска Митровица.
3. Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће.
4. Градске управе града Сремска Митровица (у даљем тексту: Градске управе) се образују
за поједине области и врше изворне послове града Сремска Митровица утврђене Уставом,
законом и Статутом града Сремска Митровица, као и законом поверене послове државне
управе.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

У Грaду Сремска Митровица обрaзују се:
Грaдскa упрaвa зa опште и зaједничке послове,
Грaдскa упрaвa зa урбaнизaм, комунaлне и инспекцијске послове,
Грaдскa упрaвa зa привреду и предузетништво,
Грaдскa упрaвa зa буџет и финaнсије,
Грaдскa упрaвa зa културу, спорт и омладину,
Грaдскa упрaвa зa обрaзовaње,
Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине,
Грaдскa упрaвa зa пољопривреду.

Зa обaвљaње стручних и aдминистрaтивних пословa зa потребе Скупштине грaдa и њених
рaдних телa обрaзује се Стручнa службa Скупштине грaдa (у дaљем тексту: Стручнa службa).
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3.1.1. Грaдскa упрaвa зa буџет и финaнсије обaвљa следеће послове:
1) Припремa и изрaђује нaцрт буџетa Грaдa Сремске Митровице и зaвршни рaчун буџетa
Грaдa, билaнс јaвних приходa и јaвних рaсходa, сaстaвљa упутствa зa изрaду нaцртa буџетa, обaвљa
контролу плaновa директних корисникa, одобрaвa квaртaлне и месечне плaнове и квоте преузетих
обaвезa, обaвљa послове одобрaвaњa зaхтевa зa промену aпропријaције и квотa, прaћење примaњa
и издaтaкa буџетa и стaрaње о нaплaти средстaвa из буџетa Републике, употребу средстaвa текуће
и стaлне буџетске резерве и привремену обустaву извршењa буџетa, прaћење примaњa, издaтaкa
и других обaвезa Грaдa по основу зaдуживaњa.
2) Припремa нaцрте прописa из облaсти изворних јaвних приходa у сaрaдњи сa грaдским
упрaвaмa (локaлне комунaлне тaксе, грaдске aдминистрaтивне тaксе, борaвишне тaксе, стопa
порезa нa имовину, месни сaмодопринос).
3) Дaје мишљењa нa нaцрте одлукa и других aкaтa који имaју утицaјa нa буџетскa примaњa
и издaтке и нормaтивно уређивaње пословa из своје нaдлежности;
4) Обaвљa послове трезорa, и то: финaнсијско плaнирaње кроз прaћење приливa нa
консолидовaном рaчуну трезорa и зaхтевa зa плaћaње рaсходa, упрaвљaње готовинским средствимa
и ликвидношћу нa консолидовaном рaчуну трезорa, контролисaње рaсходa и одобрaвaње
плaћaњa нa терет буџетских средстaвa, вођење евиденције о дуговaњимa и упрaвљaње приливом
од позaјмљивaњa, вођење буџетског рaчуноводствa и извештaвaње, обрaчун плaтa директних
корисникa буџетa Грaдa, припрему aкaтa о обaвљaњу пословa буџетa и упрaвљaње финaнсијским
информaционим системом;
5) Врши послове буџетске инспекције и контроле;
6) Утврђује, нaплaћује и контролише јaвне приходе утврђене Зaконом и води одговaрaјуће
евиденције;
7) Прaти и извештaвa о стaњу средстaвa грaдских упрaвa и грaдских оргaнa;
8) Обaвљa рaчуноводствене послове, води финaнсијско мaтеријaлно пословaње, обaвљa
послове ликвидaтуре и обрaчунске послове, врши послове књижењa средстaвa имовине Грaдa,
грaдских оргaнa и грaдских упрaвa;
9) Оргaнизује и уређује и стaрa се информaтичкој обрaди подaтaкa, зa све оргaне Грaдa у
вршењу њихових нaдлежности;
10) Прaти, усмерaвa и координирa рaд месних зaједницa, дaје упутствa зa њихов рaд нa
нормaтивном регулисaњу стaтусa, нa реaлизaцији прогрaмa и финaнсијских плaновa, пружa другу
стручну помоћ из своје нaдлежности;
11) Обaвљa и друге послове из изворног делокругa Града, кaо и одређене послове које
Републикa, односно Покрaјинa повере Грaду;
12) Извршава опште и појединачне акте које доноси Скупштина града, Градско веће и
Градоначелник у вези са јавним приходима града;
13) Обaвљa послове везaне зa јaвне нaбaвке, које се односе нa њен делокруг.
14) Обaвљaње пословa принудног извршењa решењa грaдске упрaве из свог делокругa;
15) Врши и друге упрaвне, стручне, aнaлитичке и aдминистрaтивне послове зa потребе
држaвних оргaнa и оргaнa Грaдa.
3.1.2. Градска управа за буџет и финансије, поред осталих послова, обавља послове који се
односе на градски буџет, утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода,
систем и политику пореза, такси и других јавних прихода, политику јавних расхода, управљање
расположивим средствима јавних финансија града, јавни дуг и финансијску имовину града.
У Градској управи за буџет и финансије, у циљу ефикаснијег обављања послова образоване
су четири организационе јединице – службе:
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1. Служба трезора,
2. Служба буџета,
3. Служба наплате прихода,
4. Служба информатичких послова,
и једне канцеларије:
5. Канцеларија за локални економски развој.
3.1.3. Остале градске управе, спроводе политике и програме, одговорним коришћењем јавних
средстава и ефикасним пружањем услуга у оквиру својих надлежности. Организационе јединице
Градских управа чине контролно окружење које укључује интегритет, етичке вредности и стручност
запослених у организацији, филозофију и стил рада руководства, начин на који руководство додељује
овлашћења, одговорности и успоставља одговарајуће линије извештавања и организује и унапређује
кадар. У оквиру појединих управа организоване су инспекцијске службе које обављају послове
инспекцијског надзора у складу са законима и подзаконским актима. Спровођење инспекцијског
надзора, у складу са посебним законима, подразумева директан увид у опште и појединачне акте
и документацију, услове и начин рада контролисаних субјеката и предузимање законом и другим
прописима предвиђених мера да се утврђено стање и пословање усклади са прописима, а надзор
спроводе инспектори и други запослени овлашћени за спровођење контроле када је то посебним
законом одређено, али ова врста контроле није саставни део ПИФЦ.
3.2. Законодавни оквир
На основу Закона о буџетском систему у циљу успостављања и развоја ФУК донета су
подзаконска акта од којих наводимо најзначајнија:
– Уредба о буџетском рачуноводству („Службени глaсник РС”, бр. 125/03 и 12/06);
– Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени
гласник РС”, број 31/11);
– Правилник о буџетском рачуноводству број Број: 40-2/2010-II;
– Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе
директног корисника буџетских средстава („Службени глaсник РС”, број 123/03);
– Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени глaсник РС”, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 –
исправка, 106/13, 120/13, 20/2014, 64/14 и 81/14);
– Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава , корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/2015);
– Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна
консолидованог рачуна трезора града Сремска Митровица број 400-4/2010-VIII;
– Упутство за припрему буџета града које се доноси за сваку календарску годину, на основу
Упутства за припрему буџета Републике Србије.
–
–
–

Наводимо кључне прописе за Град Сремска Митровица:
Закон о радним односима у државним органима („Службени глaсник РС”, бр. 48/91, 66/91,
44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 37/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05 – др.
закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 23/13 – одлука УС);
Закон о раду („Службени глaсник РС”, бр 75/14);
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени глaсник РС”, бр.
34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон,
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10/13, 55/13 и 99/14 );
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени глaсник РС”, бр. 80/02,
84/02 – исп., 23/03 – исп., 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др.закон, 63/06 – испр. др. закон,
61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – испр., 93/12, 47/13, 108/13 и 68/14);
Закони из области обавезног социјалног осигурања;
Закони из области урбанизма;
Статут града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица ”, бр. 13/2012);
Правилници о платама, накнадама и другим примањима запослених у Граским управама,
Стручној служби Скупштине града и Градском правобранилаштву;
Правилници о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Граским
управама, Стручној служби Скупштине града и Градском правобранилаштву.

IV. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПОТРЕБНЕ АКТИВНОСТИ НА
УСПОСТАВЉАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И
КОНТРОЛЕ
4. Oцена постојећег стања
4.1. Oцена постојећег стања финансијског управљања и контроле
У складу са одредбама Закона о буџетском систему, функционер директног, односно
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим
руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
За успостављање безбедних и ефикасних интерних контрола везаних за све
одлуке које се односе на финансијско управљање и контролу, одговоран је руководилац организације
или лице које он овласти. Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава може пренети поједина овлашћења на друга лица у директном, односно индиректном
кориснику буџетских средстава. Законом о буџетском систему прописано је да је директни
корисник буџетских средстава одговоран за рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру
својих овлашћења и за рачуноводство трансакција индиректних корисника буџетских средстава
који спадају у његову надлежност.
Интерна контрола је посебно важна ради спречавања незаконитог и ненаменског трошења
буџетских средстава и овлашћења.
4.1.1. Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама
На основу Правилника о буџетском рачуноводству послови буџетског рачуноводства
се обављају у оквиру јединственог организационог дела као међусобно повезани послови,
утврђени актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Послови буџетског
рачуноводства се организују и обављају у оквиру Градске управе за буџет и финансије – Службе
трезора. Послови буџетског рачуноводства обављају се за све директне и индиректне кориснике
који су дефинисани у складу са Законом о буџетском систему. Министар посебним актом
(Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно
локалне власти и организација обавезног социјалног Осигурања, који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора) утврђује списак директних и индиректних корисника буџета,
па и буџета града Сремска Митровица који се објављује у „Службеном гласнику РС”. Интерну
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контролу рачуноводствених исправа, поред директног корисника (овлашћеног службеника
за оверавање), такође врши организована интерна контрола у оквиру Службе трезора, , која
је одређена за вршење интерне контроле свих трансакција које се тичу буџетских примања и
издатака, управљање имовином и обавезама, што потврђује својим потписом.
Ток кретања рачуноводствених исправа је прописан Упутством о раду трезора града Сремска
Митровица.
4.1.2. Организациона структура финансијских служби
Организациона структура финансијских служби варира у односу на потребе и могућности
Градских управа код којих је успостављена.
Поједине финансијске службе имају три различита организациона дела:
– Организациони део за планирање и припрему буџета;
– Организациони део за извршење буџета;
– Организациони део за рачуноводство.
У оквиру Градске управе за буџет и финансије Сремска Митровица обављају се пет
основних финансијских функција и то су:
– израда буџета/финансијских планова;
– прописивање оквира финансијске контроле;
– управљање извршењем буџета и имовином за коју је одговоран корисник;
– вођење пословних књига;
– финансијско извештавање.
4.1.3. Упутство о раду у области планирања, припреме и извршења буџета, буџетског
рачуноводства и извештавања
Начелник Градске управа за буџет и финансије је донео Упутство о раду трезора града
Сремска Митровица којим се регулише начин извршења буџета, буџетско рачуноводство и
извештавање, контрола финансијских трансакција и садржина образаца за главну књигу.
Буџетска средства са консолидованог рачуна трезора могу се исплатити по следећој
процедури:
– запослени директног корисника јавних средстава на основу својих редовних активности,
приспелих обавеза, у смислу реализације потписаних уговора или законских одредби по
којима треба редовно извршити обавезе, припрема потребну документацију за плаћање.
– овлашћени запослени директног корисника јавних средстава креира и потписује захтев за
плаћање и креира решење о распореду средстава. Да би се захтев за плаћање креирао морају
бити испуњени сви предуслови, тј. радње које претходе креирању (прављењу) захтева за
плаћање.
Предуслови су: да средства на конкретној позицији постоје у финансијском плану директног
корисника, да су средства планирана у тромесечној квоти за извор 01, да је књиговодствени
документ на основу кога се врши плаћање књижен.
Решење о распореду средстава чини саставни део књиговодствене документације за пренос
средстава.
Захтев за плаћање и решење о распореду средстава потписује и руководилац директног
корисника. Решење о распореду средстава заједно са захтевом за плаћање и пропратном
документацијом чини целину која је неопходна да би се плаћање реализовало.
Елементи из решења за пренос средстава морају бити апсолутно исти као у захтеву за плаћање
(износ, економска класификација, функција, назив примаоца, број рачуна, извор средстава и др.).
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Градска управа за буџет и финансије, Служба трезора обавља следеће:
1. Захтев за плаћање и решење о распореду средстава које је потписано од стране руководиоца
директног корисника, по достављању у Службу трезора , извршилац прима и уноси у
квартални преглед. Након извршеног примања захтева за плаћање у зависности од приоритета
и количине пристиглих захтева, приступа се контроли документације и потписивању од
стране контролора.
2. Контролор прегледа захтев за плаћање (захтев са преузетом обавезом, захтев без преузете
обавезе и захтев за трансфер средстава) и проверава да ли постоје одговарајући потписи.
Сваки захтев за плаћање мора да прође интерну контролу за коју је задужен контролор.
Врши се контрола правног основа плаћања и приступа рачунској контроли. Врши се
контрола адекватности шифре економске класификације, износа на захтеву и документу за
плаћање (у оквиру пратеће документације), провера очекиваних датума плаћања, контрола
пратеће документације и интерна контрола захтева за плаћање, што контролор потврђује
својим потписом.
3. Уколико контролор уочи неправилности пристиглог захтева,у обавези је да захтев врати
директном кориснику.
4. Уколико је захтев за плаћање са пратећом документацијом исправан, лице овлашћено за
одобрење плаћања у Градској управи за буџет и финансије, одобрава захтев за плаћање
својим потписом , и захтев упућује наредбодавцу на потпис.
5. Служба трезора припрема захтеве за плаћање за директне кориснике који немају техничко
кадровску опремљеност за ове послове, а по претходно описаној процедури.
6. После спроведеног плаћања, захтеви се достављају рачуноводству где се врше одговарајућа
књижења у главној књизи трезора.
4.1.4. Oбука из области ФУК
Досадашњом обуком, а у вези са финансијским управљањем и контролом обухваћен је
узак круг запослених, непосредни извршиоци у Градској управи за буџет и финансије.
4.1.5. Ниво успостављања ФУК
Спроведен је поступак самооцењивања, коришћењем упитника Централне јединице за
хармонизацију.
Одређен је руководилац за увођење ФУК.
Образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле
у Градским управама, Скупштини града, Стручној служби Скупштине града, Градском већу и
Градском правобранилаштву града Сремска Митровица и доношење стратегије управљања
ризицима (у даљем тексту: радна група). Задатак радне групе је да организовано успостави
систем финансијског управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола, који се
спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да
ће се циљеви у граду Сремска Митровица остварити кроз:
1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3) добро финансијско управљање;
4) заштиту средстава и података.
У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, неопходно је да Радна група
изврши следеће:
– попис и опис пословних процеса;
– изради мапу пословних процеса;
213

Број 13
–
–
–
–
–
–
–
–

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

23.12.2015.

идентификује пословне процесе који нису прописани у писаном облику;
утврди контролно окружење;
идентификује, процени ризике и oдреди начин управљања ризиком;
успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову
примену, а које ће пружити разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени
на прихватљив ниво;
успостави систем информисања, комуникације и успостави систем ефективног,
благовременог и поузданог извештавања;
успостави систем контрола и функционисањa финансијског управљања;
утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система
финансијског управљања и
сачини предлог Стратегије управљања ризицима.

Градска управа за буџет и финансије донела је Упутство о раду трезора. Примарни циљ
упутства је да, јасним дефинисањем и стандардизацијом пословних процеса, пословних процедура
и редоследом корака који се примењују у наведеним областима, оствари основне буџетске
принципе: ефикасност, економичност, ефективност, јавност, потпуност, тачност и јединствену
буџетску класификацију.
Упутство је стручни материјал који треба да помогне свим запосленима у Градској управи који
се баве финансијама, односно који учествују и обављају послове везане за планирање, припрему и
извршавање буџета града, буџетско рачуноводство и извештавање. Упутством се регулише начин
припреме и извршења буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола финансијских
трансакција и садржина образаца за главну књигу. Упутством су дефинисане процедуре за
апропријације, за план припреме и извршења буџета и квоте, за преузимање обавеза као и процедуре
за плаћања и трансфер средстава.
Ово упутство намењено је првенствено:
– функционерима, односно руководиоцима буџетских корисника ради унапређења
ефикасности рада и одговорности за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација и
– запосленима који раде на планирању, припреми и извршавању буџета града, односно
финансијских планова буџетских корисника, буџетском рачуноводству и извештавању
како би унапредили и побољшали своју продуктивност и ефикасност рада примењујући
јасно утврђене процедуре, активности и редослед корака с једне стране, и примене
стандардизованих форми и образаца, с друге стране.
За део пословних процеса није прописан начин њиховог обављања што би требало учинити
како би се обезбедило њихово спровођење у складу са начелима законитости, економичности,
ефективности и ефикасности. Такође, нису припремљени ревизијски трагови (опис пословног
процеса односно поступка, опис активности, лице одговорно за спровођење одређене активности
у пословном процесу, као и рок у којем активност треба спровести). Потребно је да сва упутства
буду у писаној и званичној форми, а не усмена и незванична.
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4.2. Потребне активности на успостављању и
унапређењу система ФУК
4.2.1. План активности и Стратегија управљања ризицима
У почетној фази потребно је донети План активности и Стратегију управљања ризицима
корисника јавних средстава.
4.2.2. Успостављање система ФУК
Основни кораци за успостављање система ФУК:
– Корисник јавних средстава прво треба да спроведе самооцењивање. Образац је доступан
на сајту Министарства финансија;
– За успостављање ФУК потребно је да руководилац корисника јавних средстава одреди
руководиоца надлежног за финансијско управљање и контролу (један од руководилаца на највишем
нивоу код корисника јавних средстава) који ће координирати активности на увођењу и развоју
система. У складу са потребама може се формирати радна група или унутрашња организациона
јединица за ФУК која ће бити задужена за спровођење појединих послова како би се успоставио
овај систем. Руководилац надлежан за ФУК, односно руководилац корисника јавних средстава
доноси План успостављања, развоја и потребних активности ФУК;
– оснивање радне групе која треба да спроведе читав процес успостављања система ФУК
код корисника јавних средстава. Модел одлуке о образовању радне групе за успостављање ФУК
је доступан на сајту Министарства финансија. Радна група за увођење ФУК доноси план увођења
система ФУК на једном од својих првих састанака, одмах по конституисању. Модел плана
активности доступан је на сајту Министарства финансија;
– за све пословне процесе, код сваког корисника јавних средстава, предвиђене актом о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места, потребно је прописати начин на који
се обављају, како би сваки запослени, а нарочито новозапослени, могао лакше и брже да их
спроводи. Неки од ових процеса су већ прописани тако да није неопходно, само због процеса
увођења ФУК мењати постојеће процедуре, већ их треба допунити одређеним елементима: назив
и циљ процеса, очекивани резултати, ризици који утичу на остваривање циљева као и начин
третирања утврђених ризика увођењем интерних контролних активности, поделе дужности и
одговорности;
– Сагледавањем одређених ризика стичу се услови за израду регистра ризика.
Након успешно спроведених претходних корака постоје сви елементи за израду Стратегије
управљања ризицима, прописане Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном
сектору у Републици Србији у делу 3.2. Финансијско управљање и контрола, тачка 3.2.2.
Управљање ризицима и чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему ФУК у јавном сектору. Члан 6. став
2. наведеног правилника, прописује обавезу руководиоца корисника јавних средстава да усвоји
Стратегију управљања ризиком која се ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно
окружење значајније измени.
Финансијске службе Града Сремска Митровица треба ојачати да би се обезбедила примена
начела поделе дужности.
Увођење система финансијског управљања и контрола код корисника јавних средстава
може се представити на следећи начин:
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1. организовање и преглед процеса;
2. припрема и израда плана активности;
3. самооцењивање;
4. сегментација;
5. процена ризика;
6. анализа система интерних контрола;
7. корективне активности;
8. извештавање.
4.2.3. Организовање и преглед процеса
Потребно је прикупити и проучити законске и подзаконске прописе који регулишу област
ФУК. Прописи којима се регулише област ФУК су:
– Закон о буџетском систему;
– Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији;
– Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање о систему финансијског управљања и контрола у јавном сектору.
Потребно је прикупити и проучити законске и подзаконске прописе који се односе на: јавне
набавке, буџетско рачуноводство, канцеларијско пословање и управни поступак.
Министарство финансија Републике Србије у свом саставу има Сектор за интерну контролу
и интерну ревизију, који у свом саставу има Одсек за хармонизацију финансијског управљања и
контроле. Један од послова наведеног сектора је и едукација из области ФУК. Едукација се врши
спровођењем обука за ФУК и путем сајта Министарства финансија.
–

–

Aктивности на организовању ФУК усмерене су на доношење аката којима се одређује:
Руководилац одговоран за ФУК. Правни основ за одређивање руководиоца одговорног за
ФУК је одељак 5. тачка 5.2.2. Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном
сектору у Републици Србији. Руководиоца одговорног за ФУК одређује руководилац
корисника јавних средстава. Права и обавезе руководиоца за ФУК су усмерене на активности
увођења и развоја система ФУК код корисника јавних средстава. Послови руководиоца за
ФУК су израда: аката, стратегија, процена, акционих планова и извештаја у вези ФУК.
Радна група за увођење и развој система ФУК. Правни основ за образовање радне групе
за увођење и развој система ФУК је одељак 5. тачка 5.2.2. Стратегије развоја интерне
финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији. Радна група за ФУК се састоји
од одређеног броја запослених из више делова процеса рада. Послови и задаци радне групе
садржани су у Решењу градоначелника о образовању радне групе за увођење и развој
система финансијског управљања и контроле у Градским управама, Скупштини града,
Стручној служби Скупштине града, Градском већу и Градском правобранилаштву града
Сремска Митровица и доношење стратегије управљања ризицима.

Стратегија има за циљ да се на систематичан начин планира увођење ФУК кроз пресек и
анализу постојећег стања и одређивања контролних активности и рокова за њихово спровођење.
Основни материјал за обуку ФУК је садржан у приручницима Централне јединице за
хармонизацију и састоји се из четири дела (модула). Сходно карактеристикама корисника јавних
средстава припремити и додатни материјал за обуку за ФУК.
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4.2.4. Припрема и израда плана активности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фазе у припреми и изради плана активности су следеће:
набавити и користити упутства Централне јединице за хармонизацију о плану активности;
сачинити програм са акционим планом и одредити одговорност за појединачне задатке;
одредити форму акционог плана;
одредити опсег акционог плана;
размотрити и ускладити акциони план са радном групом;
размотрити и ускладити акциони план са руководством корисника јавних средстава;
доделити задатке из одобреног акционог плана;
анализирати напредак у односу на планирано;
сачинити ревидирани акциони план;
доделити задатке из измењеног акционог плана.
5.0.5. Самооцењивање

Прихватљив начин за самооцењивање је примена COSO модела. Начин коришћења
наведеног модела је кроз одговоре на питања са „да” или „не” и „нисам сигуран”, уз предочавање
документације када је одговор „да”.
Питања за упитник по COSO моделу се групишу у пет области – компоненти интерних
контрола:
1) контролно окружење је скуп карактеристика чинилаца система и то како етичких
вредности и стручности запослених, тако и начина рада руководства и додељивања
одговорности;
2) процена ризика је идентификовање и анализа постојећих ризика који утичу на
остваривања пословних циљева корисника јавних средстава;
3) контролне активности су скуп политика и процедура које треба да обезбеде спровођење
захтева руководства;
4) информације и комуникације су обезбеђивање оптималног протока информација ради
успостављања и одржавања система контрола;
5) праћење и надзор је процес оцењивања квалитета и успешности система интерних
контрола.
5.0.6. Сегментација
Основна два питања која се постављају за сегментацију су: разлог за поделу корисника
јавних средстава и критеријуми по којима се обавља сегментација.
Циљ сегментације је да се сачини подела у оквиру корисника јавних средстава на кључне
финансијске системе који ће бити предмет процене ризика и увођење контролних механизама за
смањење или укидање евидентираних ризика. Сегментацијом треба да се обухвате све активности,
процеси и области корисника јавних средстава и да се сачини потпуни преглед делова.
Критеријуми који се користе приликом сегментације су:
– организациона структура;
– карактеристике функција;
– обим буџета;
– извори финансирања;
– географска локација;
– број запослених.
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На основу урађене сегментације одређују се сегменти који врше ниво утицаја на систем
ФУК и који ће бити интензивније третирани контролама. Сегменти који су нижег приоритета не
смеју се запоставити јер могу на дужи рок негативно утицати на функционисање система ФУК.
Финансијски системи који би требало да чине основ за процену ризика и анализу интерних
контрола су:
– контрола извршења буџета;
– рачуноводствени системи;
– плате;
– јавне набавке;
– плаћање обавеза;
– основна средства;
– задуживање и пласмани;
– капитални пројекти;
– капитални уговори;
– извори прихода;
– израда буџета и финансијских планова.
Поред наведених финансијских система, треба обратити пажњу приликом сегментације и
на нефинансијске системе који својим нефункционисањем отежавају и онемогућавају нормално
функционисање финансијских система (кадровска политика, персоналне евиденције, кретање
нефинансијске документације).
5.0.7. Процена ризика
Одредбом члана 2. тачка 4) Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у
јавном сектору, прописано је, да ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај
који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева корисника јавних средстава. Ризик
се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.
На основу ове дефиниције ризика, процена ризика је идентификовање и анализа битних
ризика који прете остваривању циљева корисника јавних средстава и представља основ за избор
начина управљања ризицима.
Пре било каквих активности које су везане за процену ризика, потребно је одредити
структуру пословних циљева и за сваки пословни циљ идентификовати ризике. Помоћ приликом
идентификовања ризика је сачињавање списка питања и давања реалних одговора на њих, чиме
идентификујемо постојање ризика и њихов утицај.
Приликом идентификовања ризика потребно је водити рачуна о томе да се тачно дефинише
шта је узрок ризика и шта су последице уколико се ризични догађај деси. Корелација узрока и
последица ризичних активности опредељује да ли је идентификација ризика тачна и колики је
утицај ризика на поједине пословне процесе.
Идентификоване ризике потребно је распоредити по деловима корисника јавних средстава
који су утврђени кроз сегментацију. Процес идентификовањa ризика је трајан процес и посебно
је изражен код увођења нових пословних процеса или организационих промена.
Анализом идентификованих ризика врши се њихова процена и то о којој врсти ризика је реч
и одређивање мерљиве величине утицаја ризика на пословни процес. Проценом ризика долази се
и до оцене у којој мери је успостављен систем контрола којима се жели остварити: успешност у
пословању, чување стечене репутације и заштита од проневера било које врсте.
Оцена ризика се добија комбинацијом две компоненте ризика и то утицајем ризичног
догађаја и вероватноће да ће се ризични догађај десити.
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5.0.8. Анализа система интерних контрола
Анализа система интерних контрола спроводи се кроз следеће фазе:
1) идентификовање контролних активности;
2) анализа општег контролног окружења;
3) документовање контролних активности;
4) тестирање контрола.
Анализа система интерних контрола спроводи се у различитим временским периодима, као
и од различитих особа тако да се у плану активности имплементације финансијског управљања и
контрола не може тачно одредити рок и одговорне особе.
Потребно је да свака фаза анализе система интерних контрола буде документована, уз
помоћне евиденције и радна документа која служе као доказ спроведеног поступка анализе
интерних контрола.
5.0.9. Корективне активности
Након што се анализира дизајн система и тестира функционисање контрола, треба извести
закључке везане за ефективност контрола. Када лице које је обавило ове прегледе закључи да
постоје области за које није у разумној мери уверен да се остварује циљ контроле, или да постоје
непотребне контроле, неопходне су накнадне активности.
Треба припремити извештаје који не само да идентификују слабости, већ дају и препоруке за
њихово кориговање. Препоруке треба да одговарају ризицима, односно треба препоручити степен
контроле који у обзир узима материјалност и степен слабости. Препоручена промена треба да у
разумној мери пружи уверавање за контролу и треба да буде економична у односу на очекивану
корист која ће се добити кроз избегавање ризика, односно утврђених грешака или неправилности.
Системи интерних контрола морају бити надгледани – процес процене квалитета учинка
система. То се постиже кроз стално надгледање активности, засебне процене или њиховом
комбинацијом. Стално надгледање врши се у току пословања. Укључује редовне управљачке
активности и надгледање, као и друге акције од стране запослених при обављању својих
дужности. Подручје и учесталост засебног оцењивања зависиће првенствено од процене ризика
и ефективности процедура надгледања. Недостатке интерних контрола треба пријавити вишем
нивоу, а озбиљне недостатке руководству корисника јавних средстава. Овде интерна ревизија има
значајну улогу. Она треба да изврши ревизије система који су идентификовани као приоритети са
становишта процене ризика.
5.0.10. Извештавање
Праћење процеса ради оцене да ли интерне контроле функционишу како је намеравано и да
ли их треба мењати услед промене услова спроводи се:
1) Годишњим извештајем о развоју ФУК;
2) Самооцењивањем;
3) Извештајима интерне ревизије.
5.0.11. Процена потреба за обуком у области ФУК
Да би се успешно имплементирао систем ФУК неопходно је пружити одговарајућу обуку
запосленима код корисника јавних средстава, који ће бити задужени за успостављање и развој
овог система.
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Обука за руководиоце надлежне за финансијско управљање и контролу, руководиоце
средњег нивоа, запослене у финансијско-рачуноводственим службама и остале запослене биће
обављена према Плану и распореду обуке полазника за све нивое корисника јавних средстава,
који ће сачинити Централна јединица за хармонизацију.
V. ЗАКЉУЧАК
Да би успостављање и развој система ФУК било у складу са опште прихваћеним стандардима,
у наредном периоду потребно је:
– припремити, усагласити и усвојити прописе и процедуре везане за финансијско управљање
и контроле у граду Сремска Митровица;
– развити стратегију обуке лица задужених за финансијско управљање и контролу у граду
Сремска Митровица;
– успоставити механизме сарадње и праћења ФУК.
VI. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план - План активности за увођење и развој финансијског управљања и контроле
чини саставни део ове стратегије.
Р.
бр.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Активност

Одговорна особа

Планиран датум
завршетка

Набавити и проучити упутства ЦЈХ о плану
активности по питању имплементације ПИФЦ
прописа
Припремити материјал обуке за ФУК и детаљан
материјал за оне који су директно укључени у
имплементацију
Поделити материјал обуке за ФУК
Сачинити програм са Акционим планом и
одредити одговорности за поједине задатке (план
рада)
Одредити форму акционог плана
Одредити опсег акционог плана
Размотрити и ускладити акциони план са радном
групом
Размотрити и ускладити акциони план са
руководиоцем корисника јавних средстава (КЈС )
Проследити задатке из одобреног акционог плана
Прибавити упутство за самооцењивање од ЦЈХ
Саставити резиме само-оцењивања за целу
организацију уз подршку оперативног руководства

Радна група за ФУК

до 31.08.2015.

Радна група за ФУК

до 31.08.2015

Радна група за ФУК
Радна група за ФУК

до 31.08.2015
до 31.08.2015

Радна група за ФУК
Радна група за ФУК
Руководилац за ФУК

до 31.08.2015
до 31.08.2015
до 31.08.2015

Руководилац за ФУК

до 31.08.2015

Руководилац за ФУК
Радна група за ФУК
Радна група за ФУК

до 31.08.2015
до 31.08.2015
до 31.08.2015
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
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Прикупити доказе потребне ради подршке закључцима добијених приликом самооцењивања
Дискутовати и усагласити самооцењивање са
радном групом
Дискутовати и усагласити самооцењивање са
руководиоцем КЈС
Размотрити напредак у односу на акциони план и
давање предлога за наредну годину
Размотрити и ускладити ревидирани акциони план
са руководиоцем КЈС
Проследити задатке из ревидираног акционог
плана
Прибавити и проучити упутства ЦЈХ по питању
сегментације организације (сектори)
Идентификовати структуру, природу и величину
организације и њених активности
Идентификовати кључне финансијске системе и
остале кључне пословне процесе
Сегментација организације
Дискутовати и усагласити са радном групом
сегментацију организације
Прибавити упутства везана за управљање ризиком
од ЦЈХ
Дискутовати о ризицима и рангирању са интерном
ревизијом
Дискутовати и ускладити са радном групом
рангирање категорија ризика у односу на
вероватноћу и утицај
За све кључне финансијске системе и кључне
пословне процесе спровести преглед управљања
ризиком
Рангирати управљање ризиком користећи Регистар
управљања ризиком или матрицу ризика
Дискутовати налазе са интерном ревизијим
Дискутовати и ускладити са радном групом налазе
о ризицима
Дискутовати и ускладити са руководиоцем КЈС
резиме кључних ризика
Ускладити са радном групом приоритет
најризичнијих система и активности за проверу
интерних контрола
Дискутовати са интерном ревизијом да ли ће бити
утицаја на програм њиховог рада или ће то бити
самооцењивање или област која ће захтевати
додатне изворе средстава
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Радна група за ФУК

до 31.08.2015

Руководилац за ФУК

до 31.08.2015

Руководилац за ФУК

до 31.08.2015

Радна група за ФУК

до 31.08.2015

Руководилац за ФУК

до 31.08.2015

Радна група за ФУК

до 31.08.2015

Радна група за ФУК

до 31.08.2015

Радна група за ФУК

до 31.08.2015

Руководилац за ФУК

до 31.08.2015

Радна група за ФУК
Руководилац за ФУК

до 31.08.2015
до 31.08.2015

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК
Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.
до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.
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33.

34.

35.
36.
37.
38.
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За сваку проверу интерне контроле:
- Идентификовати контролне активности
- Анализирати опште контролно окружење
- Документовати контролне активности
- Оценити очекиване контроле
- Тестирати контроле
- Дискутовати налазе са оперативним
руководством
- Извештавати о налазима
За сваку проверу интерне контроле:
- Идентификовати корективне активности
- Надгледати спровођење
- Размотрити шири утицај
Успоставити стандарде извештавања ЦЈХ
Успоставити стандарде извештавања руководиоцу
КЈС
Подносити кварталне извештаје
Подносити годишње извештаје
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Различите особе
одговорне за сваку
проверу

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.

Руководилац за ФУК
Руководилац за ФУК

до 31.12.2015.
до 31.12.2015.

Руководилац KЈС
Руководилац за ФУК

стална активност
стална активност

23.12.2015.
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229.
На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36⁄2009 и 88/2010) и члана 35. став 1. тачка 7.
Статута Града Сремске Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 13/2012),
Скупштина Града Сремскa Митровицa на седници одржаној дана 23.12.2015.године, доноси:
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
УВОД
Локални акциони план запошљавања (у даљем тексту: ЛАПЗ) је основни инструмент
спровођења активне политике запошљавања за 2016. годину Града Сремска Митровица ( у даљем
тексту: Град). Локалнa самоуправама је преузела део одговорности у креирању активне политике
запошљавања на својој територији, уважавајући циљеве утврђене Националним акционим
планом запошљавања за 2016. годину ( у даљем тексту: НАПЗ) и локалних специфичности.
Локална самоуправа одговорна је за резултате политике запошљавања на локалном нивоу као и
обезбеђење финансијских и других ресурса, праћење и оцењивање ефикасности и ефективности
спроведених мера.
Овим документом дефинишу се циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују
програми и мере који ће се реализовати. ЛАПЗ је производ сарадње између социјалних партнера
и заинтересованих страна, засноване на анализи тржишта рада и социо-економској анализи.
ЛАПЗ за 2016. годину садржи све елементе који су предвиђени чланом 39. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености:
1. Макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања;
2. Стање и токове на тржишту рада за наредну годину;
3. Циљеве и приоритете политике запошљавања;
4. Програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за
њихово спровођење и потребним средствима;
5. Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања;
6. Носиоце послова реализације Акционог плана;
7. Категорије теже запошљивих лица која имају предност у укључивању у мере активне
политике запошљавања;
8. Индикаторе успешности реализације програма и мера и
9. Друге елементе.
-

Приоритетни циљеви активне политике запошљавања у 2016. години усмерени су на:
повећање броја запослених младих ;
повећати усклађеност понуде и тражње;
повећање броја запослених неквалификованих радника као и
повећати број запослених који су проглашени технолошким вишком и лица преко 50 година.

У припрему и израду ЛАПЗ-а за 2016. годину су били укључени представници Градске
управе за привреду и предузетништво, Канцеларије за локални економски развој Града, Привредне
коморе Срема и Националне службе за запошљавање –Филијала Сремска Митровица ( у даљем
тексту: Филијала Сремска Митровица).
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На ЛАПЗ за 2016. годину претходно мишљење дао је Локални савет за запошљавање Града
( у даљем тексту: ЛСЗ).
I АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
1. ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ
Према подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, укупан број
становника у Граду Сремска Митровица износи 79.940, тако да је број становника смањен у
поређењу са бројем становника из пописа 2002.године за 5.962. Промене у периоду 2002/2011:
број становника Града се смањио за 6,62% што је нешто мање у односу на Сремску област (-6,84%),
а више у односу на АП Војводину (-4,58) и Републику Србију (-3,9%).
Са 79.940 становника, Град Сремска Митровица има највише становника у Сремској
области, а на шестом месту је по броју становника у АП Војводини. Од укупног броја становника
на територији Града било је 40.898 жена или 51,16% и 39.042 мушкараца или 48,84 %.
Посматрајући према старосној структури: 14,11% становника је млађе од 15 година, 18,10%,
припада младима од 15 до 29 година, 20,19% лица је старости од 30 до 44 година, 30,83% припада
категорији лица старости од 45 до 65 година, лица старија од 65 година чине 16,77% укупне
популације. Становништво радног узраста, од 15 до 64 године, чини 69,12% укупног становништва.
Просечна старост становника Града је 42,2 година
Процењени број становника у Сремској Митровици у 2014. години 78.186. Посматрајући
према старосној структури: 13,99% становника је млађе од 15 година, 17,24%, припада младима од
15 до 29 година, лица старија од 65 година чине 17,78% укупне популације. Становништво радног
узраста, од 15 до 64 године, чини 68,23% укупног становништва. Просечна старост становника
Града је 42,7 година, а индекс старења је 130,8.
(Прилог Табела 1, 2, 3,4)
2. ЗАПОСЛЕНОСТ
Према подацима Републичког завода за статистику на подручју града Сремске Митровице
је 31. марта 2015. године било 16.276 запослених. У односу на 2012. годину број запослених се
повећао за 1,11%, а у односу на 2013. годину је повећан за 3,22% и у односу на 2014 се повећао
за 2,03%.
Према подацима Републичког завода за статистику на подручју Града Сремска Митровица је
крајем марта 2015. године било запослено у правним лицима 12.430 и 3.846 лица која самостално
обављају делатност и запослених код њих.
Највише запослених је у прерађивачкој индустрији 24,94%, затим у здравству и социјалној
заштити 14,45%, образовању 11,28%, следи државна управа и обавезно социјално осигурање
10,80%, трговина 10,34%, саобраћај и складиштење 5,91%, пољопривреда 4,25%, грађевинарство
4,07%, снабдевање водом 3,27%. У осталим областима је запослено 10,61%.
На територији Града послују привредна друштава која запошљавају већи број лица, а то
су: „Eaton elektric“, „Митросрем“, „Еурозеит“, Бродоградилиште „Вахали“, „Храна Продукт“,
„Металфер“ ЈКП „Комуналије“ ЈКП „Водовод“, Лука „Легет“, „Митсидес поинт“, „Ламес“,
„Купер стандард“, „Хидросрем“, „Лувата“. Највећи део наведених фирми спадају у прерађивачку
делатност, у којој је и највећи број запослених лица са територије Града.
Изузетно повољан географски положај и индустријске зоне опремљене инфраструктуром
– струја, вода, телефони, канализација и гас, као и просторним планом Града предвиђене
индустријске зоне у свим сеоским насељима, котирају Сремску Митровицу као привлачну и
атрактивну локацију за нове инвестиције и запошљавање.
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У Сремској Митровици, као административном центру региона, је лоцирана већина
институција за подршку бизнису, што свакако има утица ја и на структуру запослених
(Прилог: Табела 5,6)
3. ОБРАЗОВАЊЕ
Подаци о школској спреми становништва (попис 2011. г.) на подручју Града Сремска
Митровица говоре да је: 3,29% без школе, 11,76% са непотпуном основном школом, 21,56%
са основном школом, 3,03% са гимназијом, 22,46% са средњом стрчном трогодишњом школом,
24,63% са средњом стручном четворогодишњом школом, 7,87% са виском стручном спремом и
4,54% са вишом стручном спремом.
Према попису 2011. године, средњошколским образовањем на подручју града Сремска
Митровица је било обухваћено 4089 ђака а те године је средњу школу завршило 1033 ученика.
На територији Града налази се 11 основних , 7 средњих школа и само једна школа за високо
образовање, а то је Висока школа струковних студија за образовање васпитача. Средње школе и
Висока школа струковних студија за образовање васпитача годинама су школовале исту врсту
кадра, што је довело до појаве суфицитарних занимања. У току 2016.године ће 929 матураната
завршити средње образовање, с тим што ће део наставити школовање, а већи део ће на тржишту
рада партиципирати за радно место. Посматрано по средњим школама, број ученика у завршним
разредима је следећи : Митровачка гимназија - 157 ђака, Медицинска школа „Драгиња Никшић“
– 228 ђака, Економску школу „9. Мај“ – 200 ђака, Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 190
ђака, Средња техничка школа „Никола Тесла“ – 130 ђака, Музичка школа - 18 ђака и Специјална
школа „Радивој Поповић“ 6 ђака.
Нови пројекат «Подстицање запошљавања младих» – Youth Employment Promotion (YEP),
спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Министарством
омладине и спорта, уз подршку Министарства просвете РС, Министарства привреде РС и
Министарства рада РС и Министарства за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке
(БМЗ). Сремски округ је, поред Нишког и Јабланичког и Јужно-банатског округа, изабран као
пилот локације за спровођење YЕP пројекта, а пројектн период ће трајати од јула 2015. године
до децембра 2017. године.Млади се веома тешко сналазе на променљивом и динамичном
тржишту рада. Недовољно су информисани о спектру професионалних могућности и недостају
им компетенције за доношење одлуке о даљим могућностима образовања и усавршавања, што се
осликава у високој стопи незапослености младих у Србији, која је за узраст од 15 до 24 године
износила 41,7% у 2014. години. Готово петина младих припада групи НЕЕТ која није ни у
образовању, ни у обуци, ни у запослењу а статистика говори да је готово 70% неактивно. Са
друге стране, имамо ситуацију да послодавци све теже проналазе адекватне и квалитетне кадрове.
Потенцијал предузетништва младих се не користи довољно, а, такође, види се и јасно изражена
спремност институција за сарадњу на свим нивоима да би се одговорило на овакву ситуацију.
Пројекат има задатак да пружи подршку младима да се боље позиционирају на тржишту рада и
охрабри их да препознају, креирају и искористе могућности за запошљавање.
Привредна комора Србије је покренула иницијативу за увођење дуалног модела образовања
у образовни систем Србије, како би школовање кадрова одговарало потребама привреде и да би
се смањила незапосленост младих. Овај вид едукације примењује се у већем броју европских
земаља, али су најуспешнији модели Аустрије и Немачке.
Предности које дуални систем образовања нуди су значајне како за ученика и предузеће тако
и за друштво у целини. По завршетку школе ученик најчешће остаје да ради у предузећу у којем
је био на пракси. Предузећа ће радије да уложе у ученика кога кроз праксу могу да профилишу
сходно свом пословном процесу, него да са тржишта рада узимају неквалификовану особу у чију ће
преквалификацију уложити знатно више времена и новца, док се бенефит за друштво огледа у томе
што се радна снага образује у потпуности у складу са потребама привреде, па је незапосленост мања.
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У оквиру пројекта “Реформа стручног образовања у Србији” који спроводи Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом
за међународну сарадњу (ГИЗ) Средњој школи “Никола Тесла” је одобрено да формира једно
одељење образовног профила бравар–заваривач, а разлог ј што је Бродоградилиште “Вахали” из
Мачванске Митровице има потребу за профилом радника бравар – заваривач. “Вахали” ђаке тог
одеље примити на праксу у бродоградилишту. У суштини ради се о дуалном образовању, значи
повезивање праксе и теорије. Обављање праксе у бродоградилишту је реална шанса да се ђаци
одмах након завршетка школовања запосле управо на месту где су обављали праксу.
II СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
1. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
Tржиште рада карактеришe неусклађеност између понуде и потражње радне снаге, појачана
нескладом у квалификационој и старосној структури, висока дугорочна незапосленост, висока
стопа незапослености младих до 30 година и висока стопа незапослености лица са нижим и
средњим нивоима образовања.
Превазилажење постојеће ситуације, пре свега неповољне квалификационе структуре
незапослених и велики број незапослених младих подразумева повећати ниво вештина за тражење
посла код младих, обезбедити им припрему за самосталан рад у струци и повећати спремност
послодаваца да запошљавају младе, као и успостављање система кратких обука на тржишту рада.
2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
2.1 Кретање незапослености
У Сремском округу регистровано је 24.721 незапослених лица. У односу на oктобар 2014.
године бележи се благи пад незапослених за 6,38%. У свим општинама Сремског округа смањио
се број незапослених лица. Према подацима Националне службе за запошљавање , Филијале
Сремска Митровица, укупан број незапослених лица на територији Града Сремска Митровица
, на дан 01.11.2015. године , био је 6.448, а у новембру 2014. године 6.798 лица, што представља
смањење за 350 лица, односно за 5,15%, а у односу на 2013.када је било на евиденцији 7.094
незапослених, број незапослених се смањио за 9,11 %.
2.2 Старосна и полна структура
Према подацима Националне службе за запошљавање , Филијале Сремска Митровица
закључно са 01.11.2015. године, највеће учешће међу незапосленим лицима имају лица преко
50 година (29,8%), а затим лица старости до 30 година старости који чине 27,5 % укупног броја
незапослених лица. У односу на исти период прошле године број незапослених младих се смањио
за 0,8%, а број незапослених старијих од 50 година се повећао за 1,7%. Највећи број незапослених
на евиденцији НСЗ у Сремској Митровици има између 50-54 године (798 лица) и између 25-29
године (775 лица).
Сремска Митровица, поред Инђије, Ирига и Шида је локалних самоуправа у којој је учешће
незапослених жена испод 50%.
(У Прилогу табела број 6)
2.3 Незапослени према дужини чекања на запослење
На дан 01.11.2015.године удео лица који чекају на запослење дуже од једне године је
59,8%. Од 2011.године региструје се константно повећање дугорочно незапослених лица која
траже посао дуже од 12 месеци и њихов број се годишње повећава за око 3 %. Једино се смањио
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број незапослених лица у односу на 2014.годину и то за 1.4%. У Сремској Митровици број лица
који чекају на евиденцији посао дуже од 12 месеци је мањи за 2,8% у односу на Сремски округ.
(У Прилогу табела број 7)
2.4 Квалификациона и полна структура незапослених
У октобру 2015. године, највећи број лица на евиденцији незапослених је са завршеним I
степеном стручне спреме (30,3%),што је више у односу на 2014.године за 0,7%, затим следе лица
са завршеним IV степеном спреме (27,7%), лица која имају завршен III степен стручне спреме
(22,6%), лица са завршеним VII-1 степеном стручне спреме (7,7%), лица са завршеним II степеном
стручне спреме (5,9%), VI степеном стручне спреме (5,1%), са V степеном стручне спреме (0,7%).
Највећи број лица чине лица са завршеном средњом школом 50,3% од укупног броја
незапослених лица, затим лица са I и II степеном стручне спреме, односно 36,2% незапослених су
неквалификована или полуквалификована лица. Њихово образовање, сведено на основну школу
са додатним курсом, није довољно како би се запослили. Најмањи је удео лица која имају више
или високо образовање и износи 12,8%.
(У Прилогу табела број 8)
2.5 Осетљиве групе незапослених – теже запошљиве категорије лица
Категорији теже запошљивих лица припадају:
1. млади до 30 година живота
2. вишак запослених и незапослена лица старија од 50 година,
3. незапослени без квалификација или нискоквалификовани.
У складу са Законом, теже запошљива лица су она незапослена лица која због здравственог
стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика ,
регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, или због
других објективних околности теже налазе посао. Одређеним програмима и мерама подстиче се
равноправнији положај тих лица на тржишту рада.
У 2016.години НАПЗ-ом су дефинисане категорије лица која ће имати приоритет у
укључивање у мере активне политике запошљавања, а то су: млади до 30 година живота,
вишак запослених и незапослена лица старија од 50 година, незапослени без квалификација,
нискоквалификовани и дугорочно незапослени, особе са инвалидитетом и Роми као и корисници
новчане социјалне помоћи.
У програме и мере АПЗ укључиваће се и остала теже запошљива лица и посебно осетљиве
категорије како би се омогућила њихова интеграција на тржиште рада и побољшао квалитет
живота. Ту спадају: жене, рурално становништво , избегла и расељена лица , повратници према
споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и трговине
људима , самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена
, родитељи деце са сметњама у развоју и др.
3. ОДНОС ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
Неусклађеност понуде и тражње на тржишту рада је један од највећих изазова запошљавања
како у Србији, тако и у Граду и настаје због: увођења савремених технологија у процесе рада што
захтева примену нових знања и вештина, реструктурирања предузећа које је довело до отпуштања
великог броја радника, продаја фабрика при чему нови власници нису покренули производњу,
неспремности незапослених лица да се кроз програм стручне обуке прилагоде захтевима
послодаваца, као и система образовања који није реформисан због чега из школа излазе лица са
суфицитарним занимањима.
Када се изврши анализа економске ситуације и ситуације на тржишту рада, може се
закључити да су највећи проблеми:
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- висока стопа незапослености младих, старијих од 50 година и неквалификоване радне снаге;
- недовољне квалификације незапослених лица због чега послодавац организује обуку пре
запошљавања лица;
- немогућност задовољавања потреба послодаваца јер нема лица са одређеним
квалификацијама, знањима, вештинама;
- велики број лица без завршене основне школе (16,6% становништва);
- низак ниво активације незапослених;
- незапослени нерадо прихватају обуке ако им се не гарантује запослење;
- застарела знања и вештине (лица која су проглашена технолошким вишком у великим
гигантима имају застарела знања која нису довољна како би се запослили на тржишту рада);
- послодавци нерадо примају младе без искуства;
- млади нису добро припремљени за тржиште рада (нису активни у тражењу посла, немају
одговарајућа знања и вештине).
4. ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ТРЖИШТА РАДА
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („ Сл. Гласник Републике
Србије“, број 36/2009) одређено је да су носиоци послова запошљавања НСЗ и агенције за
запошљавање. НСЗ обавља послове запошљавања, осигурања за случај незапослености,
остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права као и вођење евиденције
у области запошљавања.
Филијала Сремска Митровица је модеран сервис који пружа услуге како незапосленим
лицима, тако и послодавцима. Већина запослених у Филијали Сремска Митровица има
завршену високу стручну спрему , а додатна знања и вештине у раду са незапосленим лицима
и послодавцима стекли су кроз обуке и тренинге које се редовно организују у циљу унапређења
квалитета у пружању услуга.
На територији Града има регистрована једна агенција за запошљавање.
III ЦИЉЕВИ и ПРИОРИТЕТИ
У складу са НАПЗ за 2016. годину и Стратегијом одрживог развоја Града Сремска
Митровица 2010-2020 у оквиру ЛАПЗ-а за 2016. годину утврђени су следећи циљеви:
1. Подстицати запошљавање лица старијих од 50 година као и неквалификоване радне
снаге за 10%;
2. Повећати усклађеност понуде и тражње;
3. Повећати број запослених младих за 10%;
1. Повећати број запослених који су неквалификовани и лица старијих од 50 година за 10%;
Да би се повећао број запослених старијих од 50 година, потребно је њихова знања и вештине
прилагодити тржишту рада. Домаћи и страни привредници нерадо запошљавају лица која су
старија од 50 година. Занимања која су стекли кроз школовање и радно искуство су застарела, и
ова лица се теже прилагођавају новим условима које послодавци захтевају. Незапосленим лицима
потребно је подићи ниво мотивације , побољшати образовну структуру, повећати број лица са
завршеном основном школом , обезбедити стицање знања и вештина за обављање послова који
су тражени на тржишту, неопходно је повећати ниво вештина за активно тражење посла .
2.Повећати усклађеност понуде и тражње;
- обезбедити стицање додатних знања и вештина;
- преквалификовати лица која имају застарела занимања.
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3. Повећати број запослених младих за 10%;
Да би се остварио циљ, односно да би се повећао број запослених младих на територији
Града Сремска Митровица, потребно је добро их припремити за тржиште рада. У структури
незапослених проценат младих (27,5%), је већи у односу на све друге општине Сремског округа.
Страни инвеститори нерадо запошљавају лица која немају радно искуство, а у току 2016. године
очекује се запошљавање преко 350 лица на пословима производње.
Незапосленим лицима потребно је обезбедити стицање знања и вештина које су неопходна
за самосталан рад у струци, стручно их оспособити за рад у струци, неопходно је повећати
ниво вештина за активно тражење посла код младих, обезбедити младима стицање знања о
предузетништву кроз обуке и информативно-саветодавне услуге.
Због одлагања реформе у школском образовном систему и неприлагођавању образовних
профила тржишту рада, из године у годину школују се деца која не могу наћи посао у својој
струци . Након школовања, млади без претходног искуства и праксе у школама, немају ни довољно
вештина које се траже на тржишту рада. Последице су искљученост са тржишта рада и висока
неактивност младих који су завршили школу.
У току 2016.године, планирана је анализа потреба локалних послодаваца у погледу знања и
вештина која су неопходна, како би се послодавци нашли раднике међу младима.
IV ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Мере АПЗ представљају систем планова и програма усмерених ка повећању запослености
и смањењу незапослености.
У 2016. години применом мера АПЗ могуће је повећати запосленост, односно смањити
број незапослених из категорије пре свега теже запошљивих лица, затим смањити високу стопу
незапослености и обезбедити послодавцима лица са одговарајућим квалификацијама, искуствима
и знањима.
Активна политика запошљавања реализујe се кроз:
1. Програме и мере предвиђене ЛАПЗ-ом,
2. Програме и мере предвиђене Покрајинским акционим планом запошљавања,
и
3. Програме и мере дефинисане Законом и НАПЗ-ом.
1. Програми и мере предвиђене ЛАПЗ-ом
Анализа трендова тржишта рада указује на неопходност интензивирања активности у
циљу унапређења положаја категорија теже запошљивих лица , а посебно младих, старијих
и вишкова запослених, лица без квалификација, нискоквалификованих, дугорочно
незапослених и особа са инвалидитетом. Подстицање запошљавања ових категорија теже
запошљивих лица у 2016.години и специфични проблеми локалног тржишта рада подразумева
спровођење следећих пакета услуга:






1. ЗА МЛАДЕ
Професионална орјентација и саветовање о планирању каријере,
Стручна пракса,
Субвенција за запошљавање и подршка самозапошљавању,
Програм функционалног основног образовања,
Стицање практичних знања и др.
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2. ЗА ВИШКОВЕ И СТАРИЈЕ ОД 50 ГОДИНА
Клуб за тражење посла,
Радионица за стицање вештина за поновно запошљавање након губитка посла,
Обука за развој предузетништва,
Обука за активно тражење посла (АТП-1)
Радионица за превладавање стреса услед губитка посла и
Информисање о могућностима и предностима улагања отпремнине у смозапошљавање,
удруживање отпремнина ради запошљавања, оришћење лизинга и франшизинга и сл.
3. ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА
Тренинг самоефикасности и мотивационо-активационе обуке,
Функционално основно образовање одраслих,
Програм стицања практичних знања,
Обуке за тржиште рада,
Јавни радови и др.

4. ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Пакет услуга за особе са инвалидитетом подразумева посредовање у запошљавању и
укључивање ОСИ у мере активне политике запошљавања под општим условима и по прилагођеним
програмима.
Особе са инвалидитетом имају приоритет приликом укључивања у мере АПЗ, а у складу
са потребама ОСИ, процењеним професионалним могућностима, радном способношћу и
идентификованим потребама на тржишту рада.
Мере АПЗ које реализује Филијала Сремска Митровица, дефинисане су Законом и НАПЗ.
То су активности усмерене ка унапређењу запослености и то:
I Посредовање у запошљавању лица која траже запослење
1.1.Посредовање у запошљавању лица која траже запослење
Применом ове мере повезује се понуда и тражња на тржишту рада, врши селекција лица за
запошљавање према захтеву послодавца, саветовање усмерено ка избору одговарајућег посла, обука
за активно тражење посла, обука у Клубу за тражење посла, утврђивање индивидуалних планова
запошљавања са незапосленим лицима, упућивање лица која траже запослење послодавцима
ради избора за заснивање радног односа или другог радног ангажовања, организовање сајмова
запошљавања и др. НСЗ ће у прва три месеца од пријаве лица на евиденцију извршити процену
запошљивости, утврдити индивидуални план запошљавања и понудити неку меру активне
политике запошљавања која може да помогне у запошљавању.
1.2 Успостављање контаката са послодавцима
1.3. Организовање сајма запошљавања
Град ће у сарадњи са Филијалом Сремска Митровица, организовати један сајам запошљавања
у 2016. години. Основни циљ организовања сајма запошљавања је стварање непосредних услова
за директан сусрет понуде и тражње кроз промоцију незапослених, одређених занимања и
квалификација и задовољавање исказаних потреба послодаваца за одговарајућим профилима.
Индикатор успешности сајма је задовољење потреба послодаваца око 30% у односу на
исказане потребе у року од 6 месеци по завршеном сајму.
Филијала се обавезује да изврши мониторинг и евалуацију и обавести ЛСЗ о оствареним
ефектима сајма.
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1.4 Обука за активно тражење посла
Циљ обуке за активно тражење посла (у даљем тексту АТП) је да се повећа интезитет и
успешност тражења посла и убрза процес запошљавања.
Уз помоћ инструктора Националне службе незапослени добијају практичне савете да сами
нађу посао, напишу радну биографију, мотивационо писмо, пријаву за посао и препоруке, и
ускладе свој профил са потребама фирме у коју конкуришу.
На АТП-у незапослени се кроз практичне примере и симулацију реалне ситуације припремају
за разговор са послодавцем .
Добијањем савета како да препознају изворе информисања у процесу тражења посла и
направе план свог професионалног развоја, полазници АТП обуке научиће да процене и користе
сопствене потенцијале и постану озбиљна конкуренција на тржишту рада.
1.5 Мотивационо-активациона обука за лица без квалификацвија и нискоквалификована
лица
II Професионална орјентација и саветовање о планирању каријере
2.1.Информисање
Незапосленим лицима се појединачно или групно пружа помоћ при избору или промени
занимања и тражењу запослења. Филијала обезбеђује професионално информисање, саветовање,
селекцију, класификацију и друге саветодавне активности усмерене ка повећању запошљивости
тражиоца запослења.
2.2 Саветовање
Психолошко оснаживање, подизање мотивације теже запошљивих лица. Предочавање реалних
могућности кориснику за избор/промену каријерног пута у односу на његове способности, особине
личности и интересовања, као и могућности школовања и стања на тржишту рада. Мотивисање
корисника за преузимање одговорности у процесу доношења одлука у вези са каријером.
2.3 Селекција и класификација
Селекција - психолошка процена усклађености особина личности и способности кандидата
за запошљавање са захтевима посла или са захтеваним критеријумима за укључивање у програме
образовања и обуке. Идентификовање кандидата који задовољавају постављене критеријуме
селекције.
Класификација - утврђивање психофизичких карактеристика (компетенција) запослених
и степена у којем одговарају захтевима радног места. Консултативна помоћ послодавцу у
виду предлога за распоређивање запослених на послове у складу са њиховим психофизичким
способностима.
2.4 Тренинг самоефикасности
Тренинг има за циљ повећање самопоуздања и самоефикасности у процесу тражења посла
код циљне групе корисника, као и повећање интензитета и истрајности у тражењу посла код
циљне групе корисника.
2.5 Радионица за преовладавање стреса услед губитка посла
III Додатно образовање и обука
Додатно образовање и обука је мера намењена незапосленим и запосленим лицима за
чијим је радом престала потреба код послодавца, и коме није могуће обезбедити одговарајуће
запослење. Наведена лица се могу укључити у обуку која подразумева процес теоретског и
практичног оспособљавања у циљу стицања нових знања и вештина ради запошљавања, односно
стварања могућности за запошљавање или самозапошљавање.
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Филијала организује обуке за тржиште рада или за потребе познатог послодавца, а према
Годишњем програму додатног образовања и обуке.
3.1 Програм стручне праксе
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно
оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/
стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у
складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
3.2 Обуке за тржиште рада
Филијала Сремска Митровица прати стање и кретање на тржишту рада и на основу уочених
недостатака појединих кадрова организује обуке за поједина дефицитарна занимања (Обука за
тржиште рада и Обуке за познатог послодавца). Циљ организовања ових обука је стицање знања и
вештина које нису садржане у оквиру редовног школовања. Овим обукама се повећава могућност
запошљавања подизањем квалитета понуде и образовног нивоа незапослених лица.
НСЗ годинама организује обуке које имају за циљ унапређење знања незапослених лица
и бржу упошљивост истих и то: Обука за активно тражење посла, Клуб за тражење посла,
Инструктивна обука «Пут до успешног предузетника» и др.
Страни послодаваци који послују у Граду, најчешће сами организују обуке за отворена
радна места у оквиру својих предузећа („Lames “, „Cooper standard“ и др), с обзиром да лица која
запошљавају немају адекватна знања и вештине за новоотворена радна места.
У Граду тренутно не постоје званичне установе које се баве образовањем одраслих, нема
стандардизованих програма који су акредитовани, недостаје систем кратких обука за које се
издају сертификати.
Индикатор успешности обуке је 8 лица која ће се на овај начин запослити.
3.3 Функционално основно образовање одраслих
Програм функционалног основног образовања одраслих подразумева стицање
основног образовања и прве квалификације за обављање једноставних послова. Овај
програм се реализује кроз програм основног образовања одраслих и програм обука за
тржиште рада.
IV Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу запошљавања теже запошљивих незапослених лица
и незапослених у стању социјалне потребе, затим очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни радови се
организују у области социјалних, хуманитарних и других делатности; одржавања и обнављања
јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. Право учествовања у
поступку организовања јавних радова имају органи територијалне аутономије и органи јединица
локалних самоуправа, јавна предузећа, јавне установе, привредна друштва, предузетници, задруге
и удружења грађана. Средства намењена за организовање јавних радова користе се за накнаде за
обављен посао, трошкове доласка и одласка са рада, обуке и трошкове спровођења јавних радова.
Циљеви ове мере јесу запошљавање теже запошљивих незапослених лица и незапослених у
стању социјалне потребе, затим очување и унапређење радних способности незапослених, као и
остваривање одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се могу организовати у области социјалних, хуманитарних, и других
делатности; одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе. Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.
Мера јавних радова ће се реализовати у сарадњи са НСЗ закључивањем Споразума о
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уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ - техничкој подршци
, без финансијског учешћа НСЗ. Градоначелник ће у сарадњи са НСЗ расписати конкурс, донети
Одлуку о финансирању јавних радова и спровести целокупну процедуру за реализацију ове мере.
Споразумом ће се дефинисати права и обавезе Града и Филијале Сремска Митровице.
Индикатор успешности је 90 лица која ће бити радно ангажовано рализацијом ове мере.
V Друге мере активне политике запошљавања
Уколико се у току 2016. године појави потреба за спровођењем неких других мера активне
политике запошљавања, исте могу бити предвиђене актом Градоначелника на који је претходно
Савет за запошљавање дао сагласност и биће финансиране како из сопствених тако и из других
извора (донација).
2.Програми и мере предвиђене ПАПЗ-ом и НАПЗ-ом
ПАПЗ-ом у 2016. години финансираће се програми приправника, програми стручне праксе,
обуке и програми спровођења јавних радова на територији АП Војводине.
2.1. Учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања из
републичког буџета (по захтеву територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе)
Територијална аутономија односно јединица локалне самоуправе, може до 29.02.2016.
године, преко надлежне филијале НСЗ, поднети захтев надлежном Министарству за учешће у
финансирању следећих програма или мера активне политике запошљавања:
- јавни радови,
- програм стручне праксе,
- програм стицања практичних знања
- субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
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V ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
Финансирање активне политике запошљавања обављаће се из буџета Града Сремска
Митровица, као и из домаћих и страних донација.
У Буџету Града су планирана средства у износу од укупно 19.000.000,00 динара за
финансирање програма јавних радова.
Један од начина финансирања активне политике запошљавања јесте и финансирање путем
домаћих и страних донација. Град ће у сарадњи са Филијалом Сремска Митровица, као и свим
заинтересованим привредницима и невладиним организацијама настојати да прибави средства
за финансирање активне политике запошљавања путем конкурисања за средства код страних
донатора ili код ЕУ фондова.
VII ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ ПРОГРАМА И МЕРА АПЗ
У циљу праћења остваривања ЛАПЗ-а, индикатори успешности реализације програма и
мера активне политике запошљавања са одговорностима за спровођење (носиоцима активности)
и изворима финансирања дати су у табели.

ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ ЛИЦА КОЈА ТРАЖЕ ЗАПОСЛЕЊЕ
Очекивани резултати Индикатор
Носиоци активности Извор
финансирања
Организовање
Задовољене потреба
Задовољење потреба
Градска управа
Нефинансијска
сајма
послодаваца и
послодаваца око 30% за привреду и
мера
запошљавања и
запошљавање
у односу на исказане
предузетништво,
успостављање
незапослених лица
потребе у року од 6
Филијала Сремска
контакта са
месеци по завршеном Митровица
послодавцима
сајму
Нефинансијска
Обука за активно Повећан интензитет
Организовано и
Градска управа
тражење посла
и успешност тражења одржано најмање
за привреду и
мера
посла
24 обуке за активно
предузетништво,
тражење посла
Филијала Сремска
Митровица
Мера

Организовано и
Градска управа
Нефинансијска
МотивационоПовећан интензитет
и мотивација лица
одржано најмање 10
за привреду и
мера
активациона
предузетништво,
обука за успешно старијих од 50 година обука
за тражење посла
Филијала Сремска
тражење посла
Митровица
лица старијих од
50 година
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА И САВЕТОВАЊЕ О ПЛАНИРАЊУ КАРИЈЕРЕ
Мера
Очекивани резултати Индикатор
Носиоци активности Извор
финансирања
Информисање
Информисан велики
Избор или промена
Градска управа
Нефинансијска
број незапослених
занимања за око 30%
за привреду и
мера
лица о могућностима
незапослених лица
предузетништво,
промене и избора
Филијала Сремска
занимања
Митровица
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Саветовање

Мера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Велика
заинтересованост за
ову меру

Подигнут ниво
мотивације
великом броју теже
запошљивих лица

Градска управа
за привреду и
предузетништво,
Филијала Сремска
Митровица

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА
Очекивани резултати Индикатор
Носиоци активности
Оспособљавање лица
без радног искуства
или са мало радног
искуства за самосталан
рад у струци и
полагање стручног
испита

Запослено код
послодавца 15
лица са евиденције
незапослених, а након
истека времена трајања
стручне праксе

Градска управа
за привреду и
предузетништво

Обуке за тржиште Стечено знање и
рада
вештине које нису
обухваћење редовним
школовањем и кроз
то подигнут квалитет
понуде и образовног
нивоа незапослених
лица
Функционално
Стечено основно
основно
образовање и прве
образовање
квалификација
одраслих
одраслих незапослених
лица без основног
образовања

Запослено 8 лица
са евиденције
незапослених лица код
послодаваца код којих
су прошли обуку

Градска управа
за привреду и
предузетништво

Образовано минимум
30% незапослених
лица без основног
образовања

Градска управа
за привреду и
предузетништво

Програм стручне
праксе

Мера

Спровођење
јавних радова

Нефинансијска
мера

Извор
финансирања
Буџет РС, Буџет
АПВ, Буџет Града,
ЕУ и други страни
фондови

Филијала Сремска
Митровица

Буџет РС, Буџет
АПВ, Буџет Града,
ЕУ и други страни
фондови

Филијала Сремска
Митровица

Буџет РС, Буџет
АПВ, Буџет Града,
ЕУ и други страни
фондови

Филијала Сремска
Митровица

ЈАВНИ РАДОВИ
Очекивани резултати Индикатор
Смањење броја
незапослених
лица,посебно оних који
спадају у категорију
теже запошљивих лица

Број 13

Ангажовано 90
лица са евиденције
незапослених кроз
ангажовање на јавним
радовима.
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Градска управа
за привреду и
предузетништво
Филијала Сремска
Митровица

Извор
финансирања
Буџет Града
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VIII НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-а
Реализацију мера предвиђених ЛАПЗ-ом за 2016. годину спроводиће Градска управа
за привреду и предузетништво и ЛСЗ у сарадњи са НСЗ - Филијалом Сремска Митровица и
осталим установама, организацијама и удружењима из области запошљавања, као и социјалним
партнерима.
НСЗ је задужен за мониторинг, евалуацију и извештавање Председника Скупштине о
оствареним резултатима и ефектима спроведених мера.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 10-10/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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230.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Библиотеке „Глигорије
Возаровић“ из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на седници
одржаној 12.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-162/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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231.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Галерије „Лазар
Возаревић“ из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на
седници одржаној 13.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-163/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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Број 13

232.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Завода за заштиту
споменика културе из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на
седници одржаној 16.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-164/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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233.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Историјског архива
Срем из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на седници
одржаној 13.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-165/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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234.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Музеја Срема из
Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на седници одржаној
16.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-166/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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235.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Позоришта „Добрица
Милутиновић“ из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на
седници одржаној 17.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-167/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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236.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Tуристичке
организације града Сремска Митровица за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на
седници одржаној 17.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-168/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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237.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Установе за неговање
културе „Срем“ из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на
седници одржаној 13.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-169/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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238.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Установе атлетски
стаадион из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на седници
одржаној 16.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-170/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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239.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Центра за културу
„Сирмијумарт“ из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на
седници одржаној 13.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-171/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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240.
На основу члана 35.став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на другу измену плана и Програма пословања Пословно спортског
центра „Пинки“ из Сремске Митровице за 2015.годину, усвојену од стране Управног одбора на
седници одржаној 13.11.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-172/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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241.
На основу члана 19. став 1. тачка 3, члана 21. став 1, члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011), члана 157. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 70/09, 81/09-измена, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС
и 98/13-УС) и члана 35. тачка 17. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 23.12.2015.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О ПРЕНОСУ ПРАВА
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА НА ОБЈЕКТИМА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА
РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ИЗГРАЂЕНИХ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2803/6 К.О. ШАШИНЦИ
ВЛАСНИШТВО ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
У КОРИСТ
Ј.К.П. РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.
У Закључку број 023-51/2014-I од 15.04.2014. године, о преносу права привременог
коришћења на објектима у оквиру комплекса Регионалне депоније комуналног отпада, изграђених
на парцели број 2803/6 к.о. Шашинци, власништво Град Сремска Митровица у корист Ј.К.П.
Регионална депонија „СРЕМ-МАЧВА“ Сремска Митровица, мења се глава I, тако да гласи:
„ДАЈЕ СЕ на привремено коришћење комплекс Регионалне депоније комуналног отпада,
изграђеног на парцели број 2803/6 к.о. Шашинци, уписане у лист непокретности број 649 к.о.
Шашинци, која у оквиру функционалне целине обухвата:
1. тело депоније које подразумева формирање касета за одлагање отпада и
2. технички део депоније са следећим објектима:
1. портирница,
2. колска вага,
3. дезобаријера – каде за дезинфекцију,
4. реконструисан постојећи објекат за потребе Управне зграде простора за смештај
радника, специјализоване радионице, пријемног објекта, лабораторије, оставе
алата, ватрогасно спремиште,
5. перионица возила,
6. паркинг за возила,
7. паркинг за возила запослених,
8. откривени плато за балирано смеће,
9. плато за грађевински отпад,
10. лагуне,
11. привремено одлагање, разврставање и складиштење кабастог кућног отпада,
12. привремено одлагање и складиштење, примарно селектованог отпада за даљу
продају и
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13. септичка јама, са роком трајања права привременог коришћења до прибављања
употребне дозволе.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 46-63/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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242.
На основу члана 35. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели остварене добити за 2014.годину ЈКП
Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица, коју је Надзорни одбор донео на
седници одржаној 07.12.2015.године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења идентичног решења од стране Скупштине
града Шапца.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 023-114/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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243.
На основу члана 52. Статута установе Пословно спортски центар Пинки Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.12/2015) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута града
Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 23.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОСЛОВНО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ‘’ПИНКИ’’ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
ВАСИЉ ШЕВО, дипломирани менаџер из Сремске Митровице, Стари мост 2/17, именује
се за директора Пословно спортског центра „Пинки“ у Сремској Митровици, на период од 4
године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ‘’Службеном листу града
Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-173/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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244.
На основу члана 134. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/2005, 72/2009,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014 и 96/2015) и члана 35. став 1. тачка 10.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
Примаријус доктор ДУШКО МАЏИЋ, специјалиста гинеколог акушер из Сремске
Митровице, улица Јована Цвијића број 1, именује се за вршиоца дужности директора Дома
здравља у Сремској Митровици, до избора по конкурсу, а најдуже 6 месеци.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-175/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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245.
На основу члана 47. став 11. Статута Града Сремске Митровице („Сл.лист Града Сремска
Митровица“ бр.13/2012) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници одржаној 23.12.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И
ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
ГОРАНА РАТКЕЛИЋ из Сремске Митровице, Босутски пут број 127 разрешава се
дужности члана Комисије за статутарна питања и прописе Скупштине града Сремска Митровица.
II
МАРИНА МАКСИЋ из Сремске Митровице, Светозара Милетића број 6 именује се за
члана Комисије за статутарна питања и прописе Скупштине града Сремска Митровица.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 02-101/2015-I
Дана: 23.12.2015.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.
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246.
На основу члана 18. став 4. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних
и других објеката («Службени лист Града Сремска Митровица» бр. 4/2014 и 3/2015), Градско веће
Града Сремска Митровица, по претходно прибављеној сагласности Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица, на својој 88. седници одржаној 03.12.2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА НА
ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописују се технички услови за привремено постављање монтажних
и других објеката на јавним површинама односно огласних објеката на отвореном простору (у
даљем тексту: монтажни, огласни и други објекти), одређују посебни услови за постављање
појединих објеката према деловима територије Града Сремска Митровица (у даљем тексту: Град),
и утврђују други ближи услови за постављање монтажних, огласних и других објеката.
Члан 2.
Под монтажним објектима који се могу поставити на јавним површинама, у смислу овог
Правилника подразумевају се објекти монтажне или монолитне конструкције, који служе за
обављање привредних и других делатности и за задовољење других потреба грађана, и то:
1. киосци;
2. летње баште;
3. зимске баште;
4. слободностојеће витрине;
5. изложбени пултови;
6. тенде и перде;
7. објекти за извођење забавних програма;
8. расхладни уређаји;
9. апарати за кокице и друге печењарске производе;
10. тезге за излагање и продају књига, часописа, других публикација, компакт дискова и слично;
11. тезге за излагање и продају цвећа, честитки, украсних предмета, уметничких сувенира, еко
производа, уметничких слика и сл.предмета;
12. телефонске говорнице и поштански сандучићи;
13. објекти за одржавање политичким манифестација;
14. објекти за одржавање сајамских манифестација;
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15. објекти за одржавање културних, спортских и образовних манифестација;
16. други објекти и уређаји односно покретни мобилијар (јарболи, држачи за бицикле,
жардињере, објекти на дечијим игралиштима, стубови, кугле, ограде и сл.).
Члан 3.
Под огласним објектима који се могу поставити на отвореном простору, у смислу овог
правилника подразумевају се огласна средства помоћу којих се пословно име, личност, активност
или услуга правног лица, предузетника или физичког лица препоручује или чини доступном
примаоцу, и то:
1. огласни пано;
2. транспарент;
3. билборд;
4. рекламна ознака.
5. тотем
Члан 4.
Други објекти, у смислу овог Правилника су:
1. надстрешнице за склањање људи у јавном саобраћају;
2. балон хала спортске намене.
II ОПШТА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА
Члан 5.
Општа урбанистичко техничка правила представљају скуп међусобно зависних елемената
од значаја за привремено постављање монтажних, огласних и других објеката, као и нивелационотехнички услови уређења простора на коме се монтажни, огласни и други објекти постављају.
Члан 6.
Монтажни, огласни и други објекти могу се постављати на јавним површинама у складу са
следећим основним урбанистичко-техничким правилима:
1. Положај и димензије објеката лоцираних појединачно односно групно не смеју да ремете
основну функцију јавних површина и утичу на безбедност саобраћајних токова, као и да
нарушавају доминантне и карактеристичне градске визуре;
2. Монтажни, огласни и други објекти морају да буду израђени од квалитетних материјала и
квалитетно обрађени и да су монтажно- демонтажног склопа;
3. Вертикално ограђивање елементима који би представљали визуелну препреку и угрозили
безбедност саобраћаја није дозвољено;
4. Вечерња расвета објекта мора бити прилагођена јавној расвети на начин да не ремети постојећи
јавни простор;
Члан 7.
Услови за постављање монтажних, огласних и других објеката у односу на саобраћајнице
су следећи:
1. За важније градске правце: примарне градске саобраћајнице (према Плану генералне
регулације) и улице кроз које пролази јавни градски превоз, минимална растојања монтажних,
огласних и других објеката од ивице коловоза износи 1,0 m;
2. За остале градске правце: сабирне и приступне улице, минимално растојање монтажних,
огласних и других објеката од коловоза износи 0,7 m.
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Члан 8.
Услови за постављање монтажних, огласних и других објеката у односу на пешачке токове
и постојеће објекте су следећи:
1. Код монтажних, огласних и других објеката који се постављају на тргове (Трг Војвођанских
бригада, Житни трг, Соларски трг) минимална ширина коју је неопходно обезбедити за
пешачке токове износи 3,0 m.
2. Код монтажних, огласних и других објеката који се постављају на главним пешачким токовима:
улице кроз које пролази државни пут II реда бр. 117 у Сремској Митровици и Лаћарку, улице
Фрушкогорска, Железничка, Краља Петра I, Јупитерова, Северни бедем, Ратарска, Шећер
сокак, Рибарска обала, Вука Караџића, Масарикова, Светог Саве, Змај Јовина, Пиварска, Светог
Димитрија и Кузминска у Сремској Митровици, улица Мачвански кеј и зона прелаза преко
пешачког моста у Мачванској Митровици, минимална ширина коју је неопходно обезбедити
за пешачке токове износи 2,25 m;
3. Код монтажних, огласних и других објеката који се постављају на пешачким токовима у
улицама нижег реда минимална ширина коју је неопходно обезбедити за пешачке токове
износи 1,50 m.
Члан 9.
На Тргу Ћире Милекића, Тргу Светог Стефана и Градском парку (у даљем тексту: пешачка
зона), могуће је искључиво постојављање монтажних, огласних и других објеката који су
дефинисани програмом. У овој зони не могу се постављати слободностојеће витрине, изложбени
пултови и расхладни уређаји.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
КИОСЦИ
Члан 10.
Киоск је монтажно-демонтажни објекат површине до 25 m2, који служи за обављање
занатско-услужних и других делатности.
Од правила о максималној површини киоска из става 1. овог члана, изузимају се киосци
постављени на јавној површини дуже од 20 година.
Киоск се не може користити као проширење пословног простора сталног карактера.
Члан 11.
Програмом за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама (у даљем
тексту: Програм) за календарску годину се опредељују локације, број као и делатност која се
може обављати.
Киосци морају бити израђени од стране регистрованог произвођача (за нове киоске), са
потребном атестном документацијом.
Излагање робе могуће је уз објекат киоска на максималној удаљености до 2,0 m од објекта
киоска и то тако да се не угрозе минималне ширине саобраћајних токова дефинисане члановима
7. и 8. овог правилника.
Члан 12.
Уколико се киоск поставља на новопланирану локацију, или при постављању новог киоска
или групе киоска на постојећу локацију неопходна је израда ситуационог решења са свим
елементима регулације, нивелације као и са елементима комуналне инфраструктурне мреже.
Уколико је локација за постављање киоска у централној градској зони или заштићеној
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околини непокретног културног добра, поред осталих доказа уз захтев се прилаже и сагласност
надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Члан 13.
Киоск се поставља на плато од тврдог материјала (бетон, цигла односно подлога околне
уређене јавне површине). Димензије платоа су мин. за 0,5 m шире од габарита киоска са бочних
страна и мин. 1,5 m шире од киоска са предње стране.
Кота пода киоска мора бити виша од коте платоа за мин. 15 cm.
Киоск мора лицем бити окренут ка површини намењеној за кретање пешака.

ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ
Члан 14.
Минимална ширина летње и зимске баште износи 1,40 m.
Минимална удаљеност летње и зимске баште од бициклистичке стазе и јавне површине
одређене за паркирање возила износи 0,50 m, а од аутобуског стајалишта 3,0 m
Члан 15.
Уколико се летња или зимска башта поставља у близини колског или пешачког улаза у
зграду, двориште, пасаж или гаражу, минимална бочна удаљеност летње баште од улаза износи
0,50 m.
Уколико се летња башта поставља у близини раскрснице, неопходно је да се обезбеди
одговарајућа прегледност раскрснице. Зону потребне прегледности утврђује ЈП Дирекција за
изградњу града Сремска Митровица, у складу са законом и техничком регулативом.
Када се летња башта поставља у близини споменика, фонтана, јавних чесми и бунара,
минимална удаљеност летње баште од наведених објеката износи 3,0 m.
Члан 16.
Летња башта отвореног типа
Летња башта отвореног типа је монтажно-демонтажни објекат намењен угоститељској
делатности који се поставља на јавној површини непосредно испред пословног простора у коме
се делатност обавља, и то у ширини објекта или дела објекта у коме се обавља угоститељска
делатност са максималним проширењем од 10,0m са једне и са друге стране.
Члан 17.
Јавне површине на којима се могу постављати летње баште из члана 16. овог правилника су:
пешачка зона, трг, тротоар и зелена површина уз пешачку стазу преко које је могућа комуникација
са угоститељским објектом односно локалом.
Летња башта не може да се постави испред киоска, осим на градској плажи.
Члан 18.
Уколико се летња башта поставља на јавној зеленој површини неопходно је постављање
подне платформе од дрвета, која не оштећује подлогу у већој мери или префабриковане монтажне
бетонске елементе који се не смеју залити цементом.
У случају постављања летње баште на јавној зеленој површини, неопходно је прибављање
услова и сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица.
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Члан 19.
У оквиру летње баште из члана 16. овог правилника, поред столова, столица, светиљки,
расхладне витрине, паноа за излагање менија и ценовника може да се:
1. Постави монтажно-демонтажна ограда висине до 80 cm, израђена од дрвета или метала,
која мора да буде провидна и жардињере са украсним биљкама. Изузетно на деловима баште
угроженим интензивним саобраћајем ограда се може допунити прозирним елементима укупне
висине од највише 1,60 m;
2. Постави подна платформа израђена од дрвета или легуре метала, висине до 16cm, тако да
омогући сливање атмосферских вода и чишћења воденим млазом;
3. Постави одговарајући број сунцобрана, са једним или два вертикална ослонца.
4. Задржи монтажно-демонтажна кровна конструкција, под условом да је постављена у
предходном периоду, у складу са одобрењем за постављање летње баште затвореног типа.
Члан 20.
Ниједан елемент летње баште не сме да излази ван дозвољеног габарита летње баште.
Елементи летње баште не смеју бити трајно фиксирани за подлогу анкерима, те у том смислу
забрањено је разбијање, бушење и деградирање подлоге.
Члан 21.
Објекти јавног зеленила, као и објекти споменика и мобилијара јавних простора не могу
бити део површине летње баште, односно не могу бити уграђени у подну платформу, ограду,
сенило, нити се користити као функционални део летње баште.
Летња башта не сме да садржи снажне изворе светла и звука.
Члан 22.
Уколике се летња башта поставља у централној градској зони или заштићеној околини
непокретног културног добра, поред осталих доказа уз захтев се прилаже и сагласност надлежног
Завода за заштиту споменика културе.
Посебна правила за летње баште у пешачкој зони
Члан 23.
Летња башта у пешачкој зони може да садржи следеће елементе: столове, столице,
сунцобране, апарате за забаву деце и заштитну ограду. Могу се поставити максимално две
рекламне табле димензија до 1m2, у склопу летње баште. Трајно фиксирање напред наведених
елемената баште за подлогу није дозвољено.
Заштитне ограде се постављају паралелно са површином за кретање возила са посебном
дозволом кроз пешачку зону, на удаљености од минимално 30cm. Може се поставити и разделна
заштитна ограда од суседне летње баште. Постављање заштитне ограде према главном пешачком
току није дозвољено. Заштитна ограда се састоји из браварских елемената, транспарентна је или
транспарентне испуне, висине од 60 cm до 80 cm.
Сунцобрани су у основи квадратног облика, димензија страна 2,50 m до 3,00 m, са сенилом
на висини од 2,50 m до 3,50 m.
Не смeју се постављати подне облоге, платформе, расхладни уређаји и витрине, жардињере
и ђубријере. За остале елементе који нису набројани у претходном ставу потребна је сагласност
ЈП Дирекција за изградњу града Сремска Митровица.
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Летња башта затвореног типа
Члан 24.
Летња башта затвореног типа је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне
конструкције, са испунама израђеним од прозирног и безбедног материјала, без зиданог парапета,
а поставља се тако да се обликом и материјалом уклапа у непосредно окружење.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља на јавној површини испред угоститељског
објекта, у складу са чл. 14. и 15. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља највише до ширине угоститељског објекта.
Летња башта из става 1. овог правилника може да се постави непосредно уз угоститељски
објекат, или као слободностојећа конструкција тако да се обезбеди минимална ширина пролаза
за пешаке, у складу са чланом 8. овог правилника.
Члан 25.
Летња башта из члана 24. овог правилника се поставља на подијум висине 0,15 m, тако да
омогућава сливање атмосферских вода и чишћење воденим млазом.
Монтажно-демонтажни кровни покривач мора да буде израђен од стакла, материјала на
бази поликарбоната, дрвета, лима и сл., максималног нагиба 5%.
Члан 26.
Летња башта из члана 24. овог Правилника се поставља у складу са:
1. Пројектом који садржи пројекат конструкције;
2. Шематским приказом инсталација за грејна тела са њиховим распоредом и одговарајућим
атестима.
Зимске баште
Члан 27.
Зимска башта је приземан објекат угоститељске намене који се поставља на јавној површини,
наслоњен на зид објекта или дела објекта у коме се обавља угоститељска делатност, максимално
налегајуће површине одређене површином зида основног објекта на који се наслања.
Зимска башта је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне конструкције са
стакленим испунама, без парапета, а постављају се тако да се обликом и материјалом уклапају у
непосредно окружење.
Члан 28.
Зимска башта је простор ангажован свих 12 месеци у години.
Члан 29.
Зимска башта се поставља у складу са:
1. Пројектом зимске баште који садржи пројекат конструкције;
2. Шематским приказом инсталација за грејна тела са њиховим распоредом и одговарајућим
атестима.
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СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ ВИТРИНЕ
Члан 30.
Слободностојеће витрине су објекти који се постављају на јавним површинама испред или у
непосредној близини пословног простора и користе се за излагање робе ван пословног простора.
У слободностојећим витринама не могу се истицати рекламе, обавештења и слично.
Члан 31.
Површина слободностојеће витрине у основи је 2 m2, а максимална висина 2 m.
Слободностојећа витрина мора бити у складу са карактеристикама и вредностима јавног
простора и дела града у којем се налазе.
Слободностојећа витрина не сме да садржи снажне изворе светла који могу да ремете
нормално одвијање саобраћаја.
ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТОВИ
Члан 32.
Изложбени пулт је монтажна конструкција постављена уз или испред пословног објекта, по
правилу у ширини зграде или дела зграде коју захвата пословни објекат са наменом за излагање
робе која се продаје у пословном објекту.
Максимална бруто површина изложбеног пулта је 5 m2, уз поштовање општих правила из
поглавља II овог правилника.
Члан 33.
За један пословни простор могуће је поставити само један изложбени пулт. Изложбени пулт
може имати сунцобран са наменом за заштиту од сунца и кише.
По истеку радног времена изложбени пулт се мора уклонити са јавне површине.
ТЕНДЕ
Члан 34.
Конзолни испуст перде може да буде највише до 1,60 m.
Тенда је слободностојећа конструкција са одговарајућим застором која се може поставити
на јавној површини у габариту летње баште, са наменом за заштиту од сунца.
Одобрење за постављање тенде може се издати само уз одобрење за постављање летње
баште.
Члан 35.
Минимална висина тенде је 2,5 m, мерено од коте тротоара. На местима где се на овај начин
не може постићи заштита од сунца минимална висина је 2,1 m.
Величина тенде по правилу не може бити већа од габарита летње баште.
Члан 36.
Уколико се тенда поставља у централној градској зони или непосредној околини непокретног
културног добра, уз захтев се поред осталих доказа прилаже и сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе.
Члан 37.
Друге врсте слободностојећих надстрешница не могу се постављати на јавно површини.
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ПЕРДЕ
Члан 38.
Перда је конструкција са одговарајућим застором која се поставља на фасаду објекта, изнад
зидног отвора са наменом за заштиту од сунца.
Члан 39.
Перда се поставља тако да прати облик зидног отвора и архитектуру објекта.
Минимална висина перде је 2,5 m. На местима где се на овај начин не може постићи заштита
од сунца минимална висина је 2,1 m.
Када се перде постављају изнад локала у низу, мора се обезбедити њихова хоризонтална
уједначеност.
Члан 40.
Уколико се перда поставља у централној градској зони или непосредној околини непокретног
културног добра, уз захтев се поред осталих доказа прилаже и сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе.
ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА
Члан 41.
Објекат за извођење забавних програма је скуп конструктивних елемената, уређаја, апарата
и друге опреме који се монтирају и постављају на јавну површину ради извођења забавних
програма (циркус, луна парк, апарати за забаву и слично).
Члан 42.
Објекти за извођење забавних програма постављају се на јавну површину у складу са
програмом локација за календарску годину.
Локација за смештај објеката за извођење забавних програма мора бити довољних димензија,
равна, приступачна за тешка транспортна возила и опремљена потребним инфраструктурним
прикључцима.
Члан 43.
У захтеву за издавање одобрења подносилац је дужан да одреди укупну површину коју
заузимају објекти за извођење забавних програма, односно површину коју заузима сваки апарат
за забаву, њихов број и врсту.
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
Члан 44.
Расхладни уређаји за продају индустријског сладоледа, кремова и пића могу се постављати
на површинама јавне намене уз или поред киоска или пословног простора у којем се делатност
обавља, по правилу у ширини зграде или дела зграде коју захвата пословни простор.
Члан 45.
Бруто површина расхладног уређаја намењеног за продају сладоледа, кремова и пића је
максимално 1,0 m2.
Испред киоска или пословног простора могуће је поставити само један расхладни уређај за
продају напитака и само један за продају кремова и сладоледа, уз поштовање општих правила из
II поглавља овог правилника.
Расхладни уређај може имати сунцобран са наменом заштите од сунца.
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АПАРАТИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ
Члан 46.
Апарати за кокице и друге печењарске производе су типски, лако покретни објекти за
припрему и продају одговарајућих прехрамбених производа, чија бруто површина не може да
буде већа од 2,0 m2.
Апарати за кокице и друге печењарске производе се по истеку радног времена, по правилу,
уклањају са јавне површине.
ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ КЊИГА, ЧАСОПИСА, ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА,
КОМПАКТ ДИСКОВА И СЛИЧНО
Члан 47.
Тезге за изглагање и продају књига, часописа, других публикација, компакт дискова и
слично, су типске монтажне лако покретне конструкције са надстрешницом чија бруто површина
не може бити већа од 2,0 m2.
Тезге се, по правилу, по истеку радног времена уклањају са јавне површине.
ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ ЦВЕЋА, ЧЕСТИТКИ, УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА,
УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА, ЕКО ПРОИЗВОДА, УМЕТНИЧКИХ СЛИКА И СЛИЧНИХ
ПРЕДМЕТА
Члан 48.
Тезге за излагање и продају цвећа, честитки, украсних предмета, уметничких сувенира,
еко производа, уметничких слика и сл. предмета се постављају на јавној површини поводом
обележавања државних, верских и других празника.
Конкретна локација, број и распоред тезги опредељују се програмом за календарску годину.
Члан 49.
Тезге су, по правилу, типски, отворени лако покретни објекти од дрвета, метала или
пластике, чија бруто површина не може бити већа од 2,0 m2.
Тезге се по истеку радног времена уклањају са јавне површине.
ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ И ПОШТАНСКИ САНДУЧИЋИ
Члан 50.
Телефонске говорнице и поштански сандучићи могу се постављати на јавној површини у
складу са распоредом места које предлаже надлежно ПТТ предузеће, свих типова и величина које
су у експлоатацији надлежном ПТТ предузећу, уз испуњавање општих услова из овог Правилника.
Члан 51.
Телефонске говорнице и поштански сандучићи могу бити слободностојећи и зидни.
За постављање слободностојећих објеката, неопходно је прибавити сагласности јавних
предузећа који су власници осталих инсталација на јавној површини.
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ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САЈАМСКИХ, ПОЛИТИЧКИХ, КУЛТУРНИХ,
СПОРТСКИХ И ОБРАЗОВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Члан 52.
Објекти за одржавање сајамских, политичких, културних, спортских и образовних
манифестација могу се постављати на јавној површини у складу са програмом.
Постављање објеката у функцији одржавања наведених манифестација се врши у скаду са
ситуационим планом којим се обавезно дефинише тип и диспозиција планираних објеката као
и условима о могућности одвијања колског и пешачког саобраћаја прибављених од стране ЈП
Дирекција за изградњу града Сремска Митровица.
ДРУГИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ ОДНОСНО ПОКРЕТНИ МОБИЛИЈАР
(ЈАРБОЛИ, ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ, ЖАРДИЊЕРЕ, ОБЈЕКТИ НА ДЕЧИЈИМ
ИГРАЛИШТИМА, СТУБОВИ, КУГЛЕ, ОГРАДЕ И СЛИЧНО)
Члан 53.
Постављање других монтажних објеката и уређаја врши се у складу са ситуационим планом
којим се обавезно дефинише диспозиција планираних монтажних објеката на јавној површини,
као и условима о могућности одвијања колског и пешачког саобраћај прибављених од стране ЈП
Дирекција за изградњу града Сремска Митровица.
IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА
ОГЛАСНИ ПАНО
Члан 54.
Огласни пано је огласни објекат на који се поставља штампана, сликана или исписана
огласна порука.
Огласни пано поставља град односно месна заједница за потребе грађана и других
заинтересованих лица.
Члан 55.
Огласни пано се може поставити на фасаде, калканске зидове и кровове објеката, подзид,
грађевинске скеле или ограде градилишта. Може бити осветљен, просветљен или неосветљен, са
фиксном или ротирајућом огласном поруком.
ТРАНСПАРЕНТ
Члан 56.
Транспарент служи за рекламирање делатности или оглашавање манифестације културног,
спортског или забавног карактера, који постављају правна лица или предузетници изнад коловоза
и другој јавној површини, на начин да се обезбеди безбедно и неометано одвијање саобраћаја.
Члан 57.
Транспарент може бити израђен од тканине, пластифицираног или сличног материјала.
Транспарент се може поставити и паралелно са коловозом.
Причвршћивање транспарента изводи се везивањем или другим одговарајућим начином
спајања на носач транспарента.
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Најмања дозвољена висина за постављање транспарента изнад пута, односно улице у
насељу износи 4,50 m.
Постављање транспарента изнад пута дозвољено је само уз сагласност и услове управљача
предметног пута, којима се посебно дефинише положај и начин везивања транспарента.
БИЛБОРДИ И РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ
Члан 58.
Билборди и рекламне ознаке су огласни објекти који се постављају на отвореном простору
ради презентовања, обавештавања и рекламирања.
Билборд може бити слободностојећи објекат постављен на једном или два стуба носача и
објекат постављен на стубу јавне расвете.
Облик билборда је по правилу правоугаони. Могу бити једнострани и двострани, осветљени
(извор светлости је спољашњи), просветљени (извор светлости је унутрашњи) и неосветљени.
Могу бити са фиксном или ротирајућом огласном поруком.
Члан 59.
Билборд и рекламна ознака не могу да се поставе поред гробља, уз водоток, на мосту,
подвожњаку и надвожњаку.
Рекламна ознака не може да се постави на стуб или наличје саобраћајног знака, стуб или
наличје семафора, стуб који носи ваздушну електро, ТТ или другу мрежу, у троуглу прегледности
раскрснице или укрштања пута са железничком пругом.
Члан 60.
Рекламне ознаке могу бити слободностојеће и постављене на фасаде објеката под условом
да се обезбеди минимална висина од 2,50 m од тротоара.
Слободностојеће рекламне ознаке могу да буду само несветлеће, док рекламне ознаке
постављене на фасаде објеката могу да буду светлеће и несветлеће.
Рекламна ознака може да буде правоугаоног, квадратног, кружног, елипсастог или облика
многоугла. Може бити покретна, непокретна или ротирајућа.
Најмања површина рекламне ознаке је 0,50 m2, а највећа 2,00 m2.
Члан 61.
Типови билборда дефинисани су Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката.
Локације за постављање билборда на јавној површини као и типови билборда по локацијама
дефинисани су Програмом.
Члан 62.
Уз захтев за постављање билборда, инвеститор је у обавези да прибави услове за постављање
билборда на јавној површини које израђује ЈП Дирекција за изградњу града Сремска Митровица.
Услови за постављање билборда на јавној површини морају да садрже нарочито:
1. Прецизну локацију на којој се поставља билборд, у складу са оквирним локацијама из програма;
2. Геометријске карактеристике билборда;
3. Начин прикључења на јавну расвету (уколико се прикључује).
Члан 63.
Носачи билборда чија је укупна површина већа од 4,0 m2 морају имати статички прорачун
и одговарајуће конструктивно решење носача и темеља.
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Члан 64.
Када се билборд или рекламна ознака поставља поред бициклистичке стазе или
тротоара, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице билборда или рекламне ознаке
од најистуреније тачке бициклистичке стазе или тротоара је 0,30 m, а мининална вертикална
удаљеност доње ивице билборда или рекламне ознаке од најистуреније тачке бициклистичке
стазе или тротоара је 2,50 m.
Када се билборд или рекламна ознака поставља изнад коловоза минимална вертикална
удаљеност доње ивице билборда или рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је 4,50 m.
Члан 65.
Билборд који се поставља на стуб јавне расвете мора бити правоугаоног облика максималних
димензија 1,00m x 0,70m, где је дужа страница паралелна са осом стуба и мора да буде просветљен.
На стуб јавне расвете може да се постави највише два билборда под условом да билборди
морају бити под углом од 180 степени у односу на осу стуба.
Члан 66.
Билборди и рекламне ознаке морају бити постављени тако да не заклањају саобраћајни знак.
Минимална удаљеност билборда и рекламне ознаке од саобраћајног знака је 15,0 m у насељу
а 50,0 m ван насеља.
Члан 67.
Билборд и рекламна ознака се постављају тако да не заклањају постојећи билборд или
рекламну ознаку.
Минимално растојање у насељу између постављених билборда већих од 4,0 m2 je 25,0 m, а
за билборде површине мање од 4,0 m2 и рекламне ознаке минимално међусобно растојање је 15,0
m. Ван насеља минимално међусобно растојање билборда и рекламних ознака је 50,0 m.
Члан 68.
Распоред боја и симбола на билбордима и светлећим ознакама не сме да подсећа на
саобраћајни знак.
На ободу рекламне ознаке кружног, елипсастог или троугаоног облика не може да се налази
непрекидни појас црвене боје. Под непрекидним појасом се подразумева и онај чији је централни
угао прекида континуитета мањи од 90 степени.
Члан 69.
Уколико је билборд осветљен или просветљен извор светлости мора бити постављен
тако да не заслепљује учеснике у саобраћају. Светлост не сме бити емитована у испрекиданим
интервалима.
Уколико је билборд осветљен или просветљен или се поставља на стуб јавне расвете,
подносилац захтева је дужан да прибави сагласност надлежне електродистрибуције.
Члан 70.
Објекти и инсталације билборда и рекламне ознаке морају се одржавати у исправном стању
и користити у сврху за коју су намењени.
Члан 71.
Уколико се рекламна ознака поставља на објекат обухваћен режимом заштите градитељског
наслеђа потребно је приложити и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Уколико се билборд или рекламна ознака поставља у централној градској зони или
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непосредној околини непокретног културног добра, уз захтев се поред осталих доказа прилаже и
сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Члан 72.
Одредбе чланова 58, 60, 63, 64, чл. од 66. до 71. овог Правилника, односе се и на постављање
билборда и рекламних ознака на површинама које нису јавне.
Минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице билборда или рекламне ознаке из
става 1. овог члана од границе парцеле на којој се поставља је 0,30 m.
Члан 73.
Тотем је слободностојећи огласни објекат који је намењен истицању поруке у сврху
властитог рекламирања.
Тотем се по правилу поставља на парцелу на којој се налази пословни објекат, а изузетно,
ако то просторне могућности не дозвољавају тотем се може поставити на јавну површину испред
парцеле пословног објекта, водећи рачуна о просторним могућностима у складу са важећим
прописима и овим правилником.
Члан 74.
Тотем се не може поставити у троуглу прегледности раскрснице.
Минимално однос страница тотема висина/ширина износи 3:1. Тотеми могу бити
правоугаоног или овалног облика.
Тотеми се израђују од савремених квалитетних материјала. Могу бити осветљени или
неосветљени.
Члан 75.
Носачи тотема површине преко 4м2 морају имати статички прорачун и одговарајуће
конструктивно решење носача и темеља.
V УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НАДСТРЕШНИЦЕ
ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 76.
Надстрешнице за склањање људи у јавном саобраћају су монтажне конструкције које се
постављају као заштита корисника јавног превоза од атмосферских утицаја.
Постављање надстрешница се врши на регистрованим стајалиштима јавног превоза, где је
то могуће остварити у складу са просторним могућностима.
На постављање надстрешница не односе се општа урбанистичко-техничка правила из поглавља II. Њихово постављање се врши уз задовољавање свих критеријума везаних за безбедно
одвијање свих видова саобраћаја.
Члан 77.
Аутобуска стајалишта поред надстрешнице могу да садрже и клупе за седење, корпе за отпатке и рекламне ознаке.
Намена и начин постављања аутобуских стајалишта мора бити усаглашена са републичким
правилником којим се дефинишу услови за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских
станица и аутобуских стајалишта.
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БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
Члан 78.
Балон хала спортске намене је типски привремени монтажни објекат лагане конструкције,
од монтажно демонтажних елемената, са зидовима и кровним покривачем од импрегнираног или
пластифицираног платна или другог сличног материјала који се поставља као самостални објекат
у функцији спортских активности.
Члан 79.
Балон хала спортске намене поред површина за извођење једне или више спортских дисциплина може да садржи и простор за пратеће садржаје (гардероба, умиваоници, купатило, канцеларија и сл.).
Саставни део балон хале је и технички блок са уређајима за грејање и хлађење, контролу
притиска, кондиционирање ваздуха и сл. који се по правилу поставља изван габарита балон хале.
Члан 80.
Балон хала спортске намене поставља се монтажом на месту постављања.
Сувом монтажом изводе се зидови, систем грејања, вентилације и осветљења и уградња
унутрашње опреме.
Неопходни грађевински радови могу се изводити за темељење, односно анкеровање балон
хале спортске намене, израду подлоге спортског терена, постављање техничког блока и извођење
потребних прикључака на мрежу инфраструктуре.
Монтажу балон хале обавља произвођач или одговорни извођач радова кога овласти произвођач балон хале.
Члан 81.
Балон хала се поставља тако да својим положајем и величином не угрожава коришћење
суседних објеката.
Испуњеност услова из претходног става овог члана утврђује надлежна градска управа сходно примени прописа којим су уређени услови у погледу висине и међусобне удаљености објеката
који се граде.
Члан 82.
Уз захтев за постављање балон хале спортске намене се прилаже и техничка документација
која обавезно садржи:
- Главни пројекат балон хале припремљен у складу са законом којим се уређује изградња
објеката оверен од стране надлежне градске управе у смислу одредаба члана 78. овог правилника;
- Услове за заузимање јавне површине и враћање у првобитно стање које издаје ЈП Дирекција
за изградњу града Сремска Митровица;
- Сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе уколико се објекат поставља у
централној градској зони или непосредној околини непокретног културног добра;
- Сагласност надлежне управе за ванредне ситуације у складу са прописима који регулишу
област заштите од пожара;
Техничку документацију из става 1. овог члана потписује одговорни пројектант одговарајуће
струке и иста подлеже техничкој контроли у складу са законом који уређује изградњу објеката.
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VI УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА НА ФАСАДИ, КРОВУ, ОГРАДИ
И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА ЗГРАДЕ ВИДЉИВИМ СА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 83.
Огласни објекат на фасади, крову, огради и другим површинама зграде видљивим са јавне
површине је: светлећа реклама, рекламна табла, електронски дисплеј без тона, обједињена информативна табла, разапето перфорирано синтетичко платно, транспарент преко зграде и други
специфични огласни објекти постављени на фасади, крову, огради и другој површини зграде видљивој са јавне површине.
Члан 84.
Огласни објекат може да буде неосветљен, светлећи или просветљен.
Светлост са огласног објекта не сме да утиче на безбедност саобраћаја и квалитет становања и не сме да буде емитована у испрекиданим интервалима.
Огласни објекат не може да садржи звучну поруку.
Члан 85.
Огласни објекат се поставља тако да:
- не нарушава архитектонске и декоративне елементе зграде на коју се поставља;
- не затвара отворе на згради;
- њена светлост не ремети функцију унутрашњости зграде.
Члан 86.
Огласни објекат може бити постављен паралелно са фасадом зграде (у даљем тексту: паралелни огласни објекат) или конзолно под углом од 90˚ у односу на фасаду зграде (у даљем тексту:
конзолни огласни објекат).
Члан 87.
Паралелни огласни објекат на фасади пословно-стамбене и стамбено-пословне зграде може
да се постави:
1. изнад локала у приземним етажама, односно непосредно изнад излога локала или на зидном
елементу поред излога локала тако да је горња ивица рекламне ознаке у равни са горњом
линијом портала, и
2. на излогу локала у равни стакла.
Ширина паралелног огласног објекта постављеног изнад локала из става 1. тачка 1. овог
члана, може бити највише у ширини портала.
Члан 88.
Огласни објекат на крову, односно изнад кровног венца пословно-стамбене и стамбено- пословне зграде, може се поставити под условом да зграда има најмање четири надземне етаже.
Огласни објекат из става 1. овог члана поставља се паралелно са грађевинском линијом.
Висина огласног објекта из става 1. овог члана, износи највише 2,5 m са конструкцијом.
Члан 89.
На стамбеним зградама може да се постави само паралелни огласни објекат на крову, односно изнад кровног венца зграда у складу са чланом 85. овог правилника.
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Члан 90.
Конзолни огласни објекат поставља се тако да је горња ивица огласног објекта у линији
горње ивице портала локала, минималне вертикалне удаљености доње ивице од најистакнутије
тачке нивелете 2,5 m, као и да конструкција огласног објекта не прелази грађевинску линију више
од 0,80 m.
Висина конзолне рекламне ознаке износи највише 0,60 m.
Члан 91.
Локал који се налази у пасажу може се рекламирати, поред начина и услова утврђених чл.
84. и 85. овог правилника, и на уличном делу фасаде искључиво на обједињеној информативној
табли.
Обједињена информативна табла из претходног става, поставља се на фасади непосредно
поред портала пасажа.
Димензије и изглед обједињене информативне табле прилагођавају се сваком објекту посебно.
На димензије и изглед обједињене информативне табле сагласност даје Стручна комисија
образована од стране надлежне управе у складу са Одлуком о постављању и уклањању мањих
монтажних, огласних и других објеката.
Огласни објекат локала из става 1. овог члана, поставља се унутар за то предвиђених поља
обједињене информативне табле.
Члан 92.
Огласни објекат којим се рекламира пословна зграда може се поставити непосредно испод
кровног венца или на крову пословне зграде.
Огласни објекат којим се рекламира локал у приземљу пословне зграде који има излог видљив са јавне површине, може се поставити:
1. изнад локала у приземним етажама, односно непосредно изнад излога локала или на зидном елементу поред излога локала тако да је горња ивица рекламне ознаке у равни са горњом
линијом портала, и
2. на излогу локала у равни стакла.
Локал у пословној згради који нема излог видљив са јавне површине може се рекламирати
искључиво на обједињеној информативној табли.
У погледу осталих техничких и других услова за постављање огласног објекта на пословној
згради, сходно се примењују одредбе овог правилника.
Члан 93.
Када се на фасади, крови и другим површинама зграде видљивим са јавних повшина, поставља више паралелних огласних објеката у низу, њихове горње ивице морају бити у равни.
Члан 94.
Разапето перфорирано синтетичко платно може се поставити на:
1. забатним фасадним зидовима који нису део обликоване фасаде зграде, и
2. градилишну скелу која се поставља ради извођења грађевинских радова на објекту, на
коме се могу штампати фотографије, односно фоторендеринг будућег изгледа објекта са информацијама о објекту на ком се изводе грађевински радови.
Члан 95.
Није дозвољено постављање огласних објеката на балконима, терасама, лођама и парапетним зидовима зграда.
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Члан 96.
Уколико се рекламна ознака поставља на објекат обухваћен режимом заштите градитељског
наслеђа потребно је приложити и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 97.
На сва питања која нису уређена овим правилником, примењиваће се правила урбанистичке
струке, а према месним приликама и конкретним околностима на терену.
Члан 98.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на јавим површинама и огласних
објеката на отвореном простору («Службени лист Града Сремска Митровица» број 04/2013)
Члан 99.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Града
Сремска Митровица».
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