СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
04. март 2016.

Година VIII
број 3

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2016.
годину: 2.000,00 динара

улица Јованке Габошац, Јовице Трајковића и
Стевана Сремца, Град Сремска Митровица (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.

44.
На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,
132/2014 и 145/2014), члана 31. Правилника о
садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр.
64/2015), члана 9, став 5 Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и
88/2010) и члана 35. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска
Митровица“,
број
13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове,
на седници одржаноj 04.03.2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ
ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације блока између

Оквирна граница обухвата планског
подручја: Простор у обухвату ПДР-а (око
0,3ха) је мини блок вишепородичног
становања у оквиру насеља ''Стеван Сремац''
(око 20,0ха) које се налази југоисточно од
центра града (1,0км), непосредно уз Савски
кеј и потпуно је реализовано (1970.г.), а
састоји се од
комбинације блокова
породичног и вишепородичног становања
(П+2 до П+4) у Сремској Митровици.
Опис границе обухвата Плана:
Граница обухвата Плана полази од:
тачке 1 која се налази на северној страни
регулационог појаса улице Јованке Габошац
и иде на исток границом парцела 5159/8
(регулациони појас улице Јованке Габошац) и
5159/7 (уређена јавна зелена површина око
објекта вишепородичног становања) до тачке
2. Граница иде на југ источном страном
регулационог појаса улице Јовице Трајковића
до тачке 3, тј. до улице Стевана Сремца. Из
тачке 3 граница иде на запад северном
страном регулационог појаса улице Стевана
Сремца све до тачке 4. До тачке 5 граница
иде на север границом парцела 5155 и 5156
(парцеле породичног становања). Из тачке 5
граница поново иде ка западу по северној
граници парцеле бр. 5951/12 до тачке 6.
Наставља ка северу до тачке 7 источном
границом парцеле бр. 5154. Од тачке 7
граница обухвата иде поново ка западу до
тачке 8 све до границе парцела бр.5159/1 и
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складу са опредељењем у ПГР-у Града о
погушћавању становања и интерполацији
стамбено-пословних објеката на површинама
планираних за изградњу.
Један од важних циљева који треба да
буде остварен је дефинисање просторних
критеријума, стандарда и норматива за
изградњу
стамбено-пословног
објекта
вишепородичног становања и контролисан
однос према реализованим елементима у
простору (правила регулације и правила
градње).
Унапређење функционисање постојеће
саобраћајне мреже.

Члан 3.
Услови и смернице за израду Плана
детаљне регулације дати су Планом генералне
регулациј
града
Сремске
Митровице,
Лаћарка
и
Мачванске
Митровице
(„Службени лист Града Сремска Митровица“
број 11/2009), у графичком прилогу бр.3''Планирана намена површина'' предметни
просторни блок је дефинисан као ''Становање
великих густина'', док се у графичком
прилогу бр.4а. ''План поделе на типичне
градске целине – планирано стање''
предметни просторни блок дефинише као
Типична градска целина 4 – ТГЦ4 - мешовити
блокови
централне градске зоне и
секундарни центри.
План детаљне регулације израђује се
на
овереној
катастарско-топографској
подлози, а прбавља се и одговарајућа копија
плана и извод из листа непокретности.

Члан 6.
Концептуални
оквир
планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена
простора: Простор у обухвату ПДР-а (око
0,3ха) је мини блок вишепородичног
становања у оквиру насеља ''Стеван Сремац''
(око 20,0ха) које се налази југоисточно од
центра града (1,0км), непосредно уз Савски
кеј и потпуно је реализовано (1970.г.), а
састоји се од
комбинације блокова
породичног и вишепородичног становања
(П+2 до П+4) у Сремској Митровици.
Циљ израде предметног ПДР-а је
стварање планског основа за реализацију
поставки ПГР-а града Сремска Митровица,
Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр.11/2009),
који подразумева првенствено планирање
регулације градске саобраћајне мреже, тј.
стварање услова за реализацију секундарне
саобраћајне мреже града:
- проширење регулационог појаса
улице Јовице Трајковић на делу који повезује
насеље Стеван Сремац са улицом Стевана
Сремца ради изградње колске и пешачке
саобраћајнице, простора за мировање возила
као и уређених зелених површина.
Циљ израде ПДР-а је и урбанистичко
обликовање слободних - неизграђених
унутарблоковских простора за потенцијалну
градњу објекта вишепородичног становања са
компатибилним комерцијалним и јавним
наменама у овом блоку који припада
секундарном градском центру.

Члан 4.
Принципи планирања: Одрживи развој
је предуслов квалитетног живота у граду као
целини и његовим деловима – насељима
комбинованог становања. То подразумева
идентификацију,
санацију
и
очување
необновљивих природних ресурса. Тиме се
стичу услови за стварање квалитетног
животног окружења.
Принцип погушћавања градског ткива
у ободним зонама центра града уз поштовање
планираних
урбанистичких
параметара
изграђености парцела.
Еколошка
ревитализација,
као
колективног добра које се мора штитити, због
тежњи да дође до преискоришћавања
грађевинског земљишта и погоршања
животних услова.
Члан 5.
Циљ доношења Плана детаљне
регулације блока између Ул.Ј.Габошац,
Ј.Трајковић, и С.Сремац је стварање услова
за
изградњу једног објекта колективног
становања П+2+Пк у оквиру мини блока, а у
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Члан 7.

Члан 10.

Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом.
Израда Плана детаљне регулације
поверава се ЈП „Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 120 дана од
доношења ове Одлуке.

План детаљне регулације је потребно
израдити у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Члан 8.
После
доношења
ове
одлуке
организоваће се рани јавни увид у трајању од
15 дана.
Oглас о излагању материјала на рани
јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и на званичном порталу Града.
Излагање материјала на рани јавни
увид обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија
бр.13 у Сремској Митровици и на званичном
порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид у згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.
Излагање предлога Плана детаљне
регулације на јавни увид оглашава се у
локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога
Плана детаљне регулације на јавни увид,
начин на који заинтересована правна и
физичка лица могу доставити примедбе на
предлог Плана детаљне регулације, као и
друге информације које су од значаја за јавни
увид.
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Број: 350-125/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

45.
На основу, члана 35. тачка 7. Статута
Града Сремска Митровица („Сл.лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) и Програма
развоја здравствене заштите на територији
Града Сремска Митровица за 2015/2016.
годину, Скупштина Града Сремска Митровица,
на седници одржаној 04.03.2016. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА
СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Члан 9.
I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Саставни део ове одлуке је Решење да
се за Плана детаљне регулације блока између
улица Јованке Габошац, Јовице Трајковића и
Стевана Сремца, Град Сремска Митровица не
израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, донето од стране Градске
управе
за
урбанизам,
комуналне
и
испекцијске
послове
Града
Сремска
Митровица.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ближи
услови, начин и поступак признавања права на
финансијску помоћ (суфинансирање) Града
Сремска Митровица у поступку вантелесне
оплодње код парова који желе да имају
сопствено потомство а то не могу да остваре
3

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

04.03.2016.

природним путем, висина средстава за
суфинансирање, као и обавеза извештавања о
начину трошења буџетских средстава.
Овом Одлуком утврђују се шира права у
односу на права из обавезног здравственог
осигурања, у циљу да се што већи број парова
који желе децу, а то не могу да остваре
природним путем, укључи у поступак
вантелесне оплодње.
Шира права, у смислу ове Одлуке
утврђена су кроз: избор здравствене установе
која ће вршити вантелесну оплодњу, број
покушаја вантелесне оплодње и године
старости жене.

а живи у заједници са женом која има сопствену
децу.
Члан 4.

Члан 2.

Члан 5.

О могућности коришћења ширих права
од права утврђених обавезним здравственим
осигурањем за укључивање у поступак
вантелесне оплодње уз суфинансирање Града
Сремска Митровица, грађани се обавештавају
путем средстава јавног информисања.

Висина износа за спровођење поступка
вантелесне оплодње, која се исплаћује из буџета
Града Сремска Митровица износи 150.000,00
динара (стопедесетхиљададинара) по пару и
исплаћује се у једнократном износу, док се не
утроше средства планирана у буџету Града
Сремска Митровица за текућу годину.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА

IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 3.

Члан 6.

Право на суфинансирање за вантелесну
оплодњу, коју обезбеђује Град Сремска
Митровица може да оствари пар који:
- има држављанство Републике Србије;
- има пребивалиште на територији Града
Сремска Митровица, најмање годину
дана пре дана подношења захтева;
- испуњава
медицинске
критеријуме
прописане од стране Републичке
стручне
комисије
Министарства
здравља
за
лечење
поступцима
биомедицински
потпомогнутог
оплођења (БМПО),
- је искористио право на два покушаја
који се финансирају из средстава
обавезног
здравственог
осигурања,
уколико је жена млађа од 40 година;
- жена у моменту подношења захтева није
навршила 45 година живота;
Право на суфинансирање за вантелесну
оплодњу из става 1. овог члана може остварити
и пар који има једно дете, а нема услова да
природним путе добије друго дете, као и пар у
којем мушкарац нема деце или нема живе деце,

Захтев за доделу средстава за
суфинансирање поступка вантелесне оплодње
се
подноси
Комисији
за
утврђивање
испуњености услова за суфинансирање у
поступку вантелесне оплодње путем градске
управе надлежне за послове здравствене
заштите
Града Сремска Митровица у
затвореној коверти са обавезном назнаком „Н/Р
Комисији за утврђивање испуњености услова за
суфинансирање
у
поступку
вантелесне
оплодње -Захтев за финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу“.
Захтев за доделу финансијске помоћи за
вантелесну оплодњу мора бити потписан од
стране оба партнера.

Право на финансијску помоћ у поступку
вантелесне оплодње која се исплаћује из
средстава буџета Града се може остварити за
један покушај вантелесне оплодње у току
године.
III ВИСИНА ИЗНОСА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСТУПКА
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Уз захтев се прилаже:
- извод из матичне књиге венчаних или изјава
оверена од стране два сведока да пар
живи заједно;
- уверење о држављанству Републике Србије;
- уверење о пребивалишту пара и фотокопије
личних карата;
- медицинска документација односно резултати
извршених анализа и дијагностике које
4
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захтева и Републичка стручна комисија
Министарства
здравља
за
лечење
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења (БМПО), када се
ови поступци спроводе о трошку државе;
- потврда-уверење Републучког фонда за
здравствено осигурање да је пар
искористио право на два покушаја који се
финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања, уколико је жена
млађа од 40 година. Уколико је жена
старија од 40 година овај доказ није
потребно подносити.
- предрачун здравствене установе коју је пар
одабрао за вантелесну оплодњу, о висини
средстава потребних за покриће трошкова
вантелесне оплодње.
Пар који жели да поступак вантелесне
оплодње спроведе уз суфинансирање Града
Сремска Митровица, може то учинити у оним
здравственим установама, код којих се овај
поступак може спроводити и када се он обавља
о трошку РФЗО.

Број 3

ближе уређују међусобна права и обавезе
уговорних страна.
Члан 9.
Одобрена финансијска средства на
основу закљученог Уговора уплаћују се на
текући рачун корисника средстава.
V НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О
НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА
Члан 10.
Корисник средстава је дужан да
додељена средства користи искључиво за
намену за коју су му додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених
средстава је извештај са рачунима здравствене
установе о спроведеном поступку вантелесне
оплодње, који је корисник дужан да достави у
року од 90 дана од дана преноса средстава.
Уколико корисник средстава, у року из
претходног става, не достави извештај са
рачунима здравствене установе, сматраће се да
средства нису наменски утрошена и против
истог покренуће се поступак за повраћај
пренетих средстава увећаних за законску
затезну камату.
Недостављање извештаја, ненаменско
трошење средстава и неизвршавање повраћаја
неутрошених средстава има за последицу и
немогућност коришћења средстава за исту
намену у наредној години.

Члан 7.
О праву на финансијску помоћ за
суфинансирање поступка вантелесне оплодње
одлучује, у року од 30 дана од дана подношења
захтева, градска управа надлежна за послове
здравствене заштиту решењем, на основу
мишљења
Комисије
за
утврђивање
испуњености услова за финансијску помоћ у
поступку вантелесне оплодње.
Комисију за утврђивање испуњености
услова за финансијску помоћ у поступку
вантелесне оплодње, образује Градоначелник
Града посебним решењем.
Комисију чине: 2 лекара специјалисти
гинекологије, психолог, координатор из реда
запослених у градској управи.
На решење градске управе о утврђивању
права на финансијску помоћ за суфинансирање
поступка вантелесне оплодње, може се уложити
жалба Градском већу у року од 15 дана од дана
пријема решења.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДНЕ
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 8.

Број: 450-2/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица

У складу са донетим решењем из члана
7. ове Одлуке начелник градске управе
надлежне за послове здравствене заштиту
закључује Уговор са корисницима средстава
(паром којем су средства одобрена), којим се

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милан Ковачевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

04.03.2016.

ДУЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА КАО
СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

46.
На основу члана 15. став 1.тачка 1.
Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“ број 111/09, 92/2011 и 93/2012),
члана 20. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број
129/07) и члана 35.тачка 7. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на својој седници
одржаној 04.03.2016.године, донела је

Скупштина Града
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему
заштите
и
спасавања
становништва,
материјалних и културних добара на територији
Града а у складу са одредбама Закона о
ванредним ситуацијама, (у даљем тексту:
Закон), Скупштина Града Сремска Митровица
врши следеће послове:

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

-

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

-

Овом
Одлуком
регулише
се
организација и функционисање цивилне
заштите на територији Града Сремска
Митровица, дужности органа Града Сремска
Митровица у заштити и спасавању и изради
Процене угрожености и Плана заштите и
спасавања
у
ванредним
ситуацијама,
образовање штаба за ванредне ситуације,
постављање повереника и заменика повереника
цивилне заштите у насељеним местима,
формирање јединице цивилне заштите опште
намене, одређивање оспособљених правних
лица за заштиту и спасавање, финансирање и
друга питања из области цивилне заштите.

-

Члан 2.

-

-

-

Субјекти заштите и спасавања на
територији Града Сремска Митровица су:
1. Скупштина Града;
2. Градоначелник;
3. Градско веће;
4. Градске управе Града Сремска Митровица;
5. Градски Штаб за ванредне ситуације;
7. Оспособљена привредна друштва и друга
правна лица значајна за заштиту и спасавање;
8. Грађани, удружења грађана и друге
организације.

-

-

-
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доноси Одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији Града Сремска Митровица
и обезбеђује њено спровођење у
складу са јединственим системом
заштите и спасавања у Републици
Србији,
доноси Процену угрожености за
територију Града Сремска Митровица,
доноси План и Програм развоја
система заштите и спасавања на
територији општине, у складу са
Дугорочним планом развоја заштите и
спасавања Републике Србије,
планира
и
утврђује
изворе
финансирања за развој, изградњу и
извршавање задатака заштите и
спасавања и развој цивилне заштите и
спровођење мера и задатака цивилне
заштите на територији Града Сремска
Митровица,
образује Градски штаб за ванредне
ситуације;
разматра висину насталих штета од
елементарних непогода и доставља
захтеве за помоћ од Владе Републике
Србије и АП Војводине,
разматра и усваја годишњи План рада
и извештај о раду Градског штаба за
ванредне ситуације
разматра извештаје Градоначелника и
Градског штаба за ванредне ситуације
о битним питањима за заштиту и
спасавање,
обавља и друге послове у складу са
Законима и другим прописима.

04.03.2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градско веће
Члан 4.
-

У остваривању своје улоге у систему
заштите и спасавања становништва, животиња,
материјалних и културних добара на територији
Града Сремска Митровица и одредбама Закона,
Градско веће врши следеће послове:

-

-

-

-

-

-

доноси План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама,
образује Комисију за процену штете
настале од елементарних непогода и
других непогода,
по предлогу Комисије, доноси
појединачне Одлуке о накнади штете
настале од елементарних непогода и
других несрећа,
прати реализацију превентивних
мера заштите,
прати стање угоржености на
територији Града, доноси решења у
циљу спречавања настајања и
елиминисању ВС и о спроведеним
активностима обавештава
Скупштину Града,
предлаже акта која доноси
Скупштина Града у циљу
регулисања деловања у ванредним
ситуацијама.
обавља и друге послове у складу са
Законима и другим прописима.

-

-

-

-

Градоначелник
Члан 5.
-

-

-

-

-

Градоначелник је командант Градског
штаба за ванредне ситуације, по
положају и руководи његовим радом;
Стара се о спровођењу Закона и
других прописа из области заштите и
спасавања;
предлаже
Скупштини
града
постављење начелника, заменика и
чланова Штаба за ванредне ситуације
Града Сремска Митровица
одређује оспособљена правна лица од
значаја за заштиту и спасавање, на
територији Града Сремска Митровица.
доноси
одлуку
о
проглашењу
ванредне ситуације на територији

-

-

-

-
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Града Сремска Митровица, на предлог
Градског
Штаба
за
ванредне
ситуације;
усмерава и усклађује рад Градских
органа и правних лица чији је оснивач
Град Сремска Митровица у циљу
спровођења
мера
заштите
и
спасавања,
предлаже Градском већу План
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама,
на
усвајање,
по
претходно прибављеном мишљењу
Градског
Штаба
за
ванредне
ситуације;
наређује формирање, опремање и
обуку јединица цивилне заштите
опште намене;
остварује сарадњу са начелником
Сремског
управног
округа
и
окружним штабом за ванредне
ситуације
у
јединственом
и
усклађеном деловању у ванредним
ситуацијама;
стара се о организацији и спровођењу
мобилизације грађана, правних лица и
материјалних
добара
у
циљу
укључења истих у активности заштите
и спасавања;
одлучује о организовању превоза,
смештаја и исхране припадника
јединица цивилне заштите опште
намене и грађана који учествују у
заштити и спасавању становништва,
животиња и материјалних добара
Града;
остварује сарадњу са суседним
јединицама
локалне
самоуправе,
Министарством унутрашњих послова
и
Војском
Србије,
у
циљу
усклађивања активности у ванредним
ситуацијама;
одлучује о непосредној додели помоћи
грађанима који су претрпели штете у
ванредним ситуацијама;
стара се о обезбеђењу средстава у
Одлуци о буџету Града Сремска
Митровица за рад Градског штаба за
ванредне ситуације и за ванредне
ситуације;
разматра и одлучује о другим
питањима из области заштите и
спасавања из своје надлежности;
извештава Скупштину Града Сремска
Митровица о стању на терену и о

Број 3

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

преузетим активностима у ванредној
ситуацији.
обавља и друге послове у складу са
Законима и другим прописима.

-

Градске управе Града Сремска Митровица

-

Члан 6.
Градске управе у оквиру своје
надлежности у систему заштите и спасавања
обављају следеће послове и задатке:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.03.2016.

организационим јединицама Сектора
за ванредне ситуације;
учествује
у
изради
Плана
Мобилизације
и
организацији
извршење мобилизације јединица
цивилне заштите опште намене;
обављају стручне и друге послове
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, а који су у вези са
њиховим редовним надлежностима.

Послови заштите и спасавања Града Сремска
Митровица

прате стање у вези са заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама
и предузимају мере за заштиту и
спасавање,
учествују
у
изради
Процене
угрожености
територије
Града
Сремска Митровица;
израђују поједине делове Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
учествују у припремама и извођењу
привременог померања или евакуације
становништва;
учествују у припремама и спровођењу
збрињавања
настрадалог
становништва;
старају се око обезбеђења неопходних
средстава за рад Градског штаба за
ванредне ситуације и предлажу
градоначелнику
Града
начин
обезбеђења средстава;
врше послове урбанистичких мера
заштите и спасавања из своје
надлежности;
набављају и одржавају средства за
узбуњивање у оквиру система јавног
узбуњивања у Републици Србији,
учествују
у
изради
студија
покривености
система
јавног
узбуњивања за територију Града
Сремска Митровица;
старају
се
о
обезбеђењу
телекомуникационе и информационе
подршке за потребе заштите и
спасавања;
организују, развијају и воде личну и
колективну заштиту;
учествују у организацији, формирању
и опремању јединице цивилне заштите
опште намене остварују сарадњу са

Члан 7.
Стручне,
оперативне,
планске
и
организационе послове заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за Град Сремска
Митровица вршиће Градска управа за опште и
заједничке послове односно запослена лица на
пословима планирања одбране и деловања у
ванредним ситуацијама.
Градска управа за опште и заједничке послове
врши следеће послове;
-

-

-

-

-

-
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носилац
активности на изради
Процене угрожености општине,
носилац активности на изради Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама,
носилац активности на изради Плана
функционисања цивилне заштите и
система осматрања и обавештавања у
оквиру стварне и месне надлежности
као дела Плана одбране Града;
носилац активности на формирању,
попуни, опремању и обучавању
јединице цивилне заштите опште
намене;
прати
опасности,
обавештава
становништво о опасностима и
предузима друге превентивне мере за
смањење ризика од елементарних
непогода и других несрећа;
набавља и одржава средства за
узбуњивање у оквиру система јавног
узбуњивања у РС, учествује у изради
студије
покривености
система
узбуњивања за територију Града;
организује, развија и води личну и
колективну заштиту;

04.03.2016.
-

-

-

-

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

планира
збрињавање
угрожених,
пострадалих, избеглих и евакуисаних
лица у ванредним ситуацијама, у
сарадњи са Градским штабом за
ванредне ситуације и у складу са
Планом заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
усклађује
планове
заштите
и
спасавања у ванредним ситуацијама са
суседним јединицама
локалне
самоуправе;
остварује непосредну сарадњу са
организационим јединицама Сектора
за ванредне ситуације;
израђује
план
мобилизације
и
организује извршење мобилизације
јединице ЦЗ опште намене;
обавља стручне и административнотехничке послове, потребне за рад
Градског штаба за ванредне ситуације;
води евиденцију о припадницима
јединица
ЦЗ
опште
намене,
средствима и опреми у цивилној
заштити;
врши и друге послове из области
заштите и спасавања у складу са
Законом и другим прописима.

Број 3

Командант
градског
штаба
је
градоначелник, заменик команданта штаба је
заменик градоначелника, начелник градског
штаба је радник МУП-а запослен у Сектору за
ванредне ситуације.
Чланови градског штаба су:
- представници органа градске управе, у чијем
делокругу су послови из области, здравља,
саобраћаја,
грађевине,
енергетике,
пољопривреде,
водопривреде,
шумарства,
информисања, трговине и услуга, рада и
социјалне политике, заштите животне средине,
- руководиоци јавних предузећа, привредних
друштава
и
установа,
руководиоци
организационих јединица одбране, полиције,
хуманитарних организација у чијем делокругу
су послови од значаја за заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама.
Члан 9.
Градски штаб обавља следеће послове:
- разматра и даје мишљење на предлог
Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
процењује угроженост од настанка
ванредне ситуације;
- предлаже Градоначелнику доношење
одлуке о проглашењу ванредне ситуације;
-руководи заштитом и спасавањем и
наређује мере утврђене Законом и другим
прописима;
- руководи и координира радом субјеката
система заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
- руководи и координира спровођење
мера и задатака цивилне заштите;
- прати стање и организацију заштите и
спасавања, средства помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
- наређује употребу снага заштите и
спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама,
- наређује евакуацију грађана, животиња,
правних лица и материјалних добара са
угроженог подручја Града Сремска
Митровица и стара се о њиховом
збрињавању

Градски штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Обједињавање,
координацију
и
руковођење снагама за заштиту и спасавање,
јединицама цивилне заштите опште намене које
формира Град Сремска Митровица и
активностима које се предузимају у заштити и
спасавању људи, животиња и материјалних
добара, као и спровођењу мера и задатака
цивилне заштите у случају елементарних
непогода, техничко–технолошких несрећа и
других опасности на територији Града Сремска
Митровица, врши Градски штаб за ванредне
ситуације, који образује Скупштина Града.
Градски штаб за ванредне ситуације се
образује на основу Закона и у складу са
Уредбом о саставу и начину рада штаба за
ванредне ситуације.
Градски штаб за ванредне ситуације
чине: Командант штаба, заменик команданта
штаба, начелник штаба и чланови штаба.
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- одлучује о увођењу дежурства у
Градским органима и другим правним
лицима у ванредној ситуацији
- стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима
и опасностима и предузетим мерама,
- разматра организацију, опремање и
обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених и оспособљених правних
лица;
- сарађује са надлежним органима заштите
и спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама;
- доноси наредбе, закључке и препоруке;
сарађује са штабовима суседних
јединица локалне самоуправе;
- именује поверенике и заменике
повереника цивилне заштите у насељеним
местима,
- разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на
територији Града Сремска Митровица;
- ангажује оспособљена правна лица и
друге организације од значаја за Град;
- доноси Пословник о свом раду и
Годишњи план рада.
- обавља и друге послове у складу са
законом;

04.03.2016.

- привремену забрану коришћења одређених
покретних и непокретних ствари власницима
односно корисницима,
- обезбеђење обавезног поштовања наређених
мера од стране становништва и правних лица у
организовању
и спровођењу евакуације и
других активности у заштити и спасавању;
- корисницима, односно власницима стамбених
зграда, станова, пословних просторија и других
зграда да приме на привремени смештај
угрожена лица из угроженог подручја;
- и друге мере.
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Повереници цивилне заштите
Члан 11.
За
организацију
и
спровођење
превентивних мера заштите и покретање
почетних активности у случају појаве опасности
по људе и материјална средстава, Градски
штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке поставља
поверенике
цивилне заштите и њихове
заменике.
Повереници и заменици повереника у
насељеним местима предузимају непосредне
мере за учешће грађана у спровођењу мера и
задатака цивилне заштите, личне, узајамне и
колективне заштите и руководе јединицама
цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим
подручјима дужни су да поступају са упуствима
повереника, односно заменика повереника.
Предлоге за постављање повереника и
заменика повереника,
доставиће Градска
управа за опште и заједничке послове,
запослени на пословима
пољопривреде,
шумарства,
водопривреде
и
пословима
планирања одбране, у сарадњи са органима
месних заједница са територије Града Сремска
Митровица, Градском штабу за ванредне
ситуације.

Члан 10.
Поред
надлежности
дефинисаних
Законом, Градски штаб за ванредне ситуације
може наредити и следеће мере:
- мобилизацију јединица цивилне заштите
опште намене, грађана и материјалних
средстава;
- увођење дежурства правних лица;
- посебан режим обављања одређених
комуналних делатности;
- посебне мере и поступке хигијенско –
профилактичког карактера;
- посебан режим саобраћаја или забрану
саобраћаја локалним путевима;
- евакуацију становништва;
- измену распореда радног времена;
- посебне приоритете у испоруци комуналних и
других производа и пружања услуге ( воде,
грејање, гаса, електричне енергије, градског
превоза, железничког и друмског превоза и
сл.);
- привремену забрану приступа и кретања у
појединим угроженим подручјима;

Оспособљена правна лица за заштиту и
спасавање
Члан 12.
Оспособљена правна лица од значаја за
заштиту и спасавање на територији Града
Сремска Митровица, одређује посебним актом
Градоначелник Града Сремска Митровица.
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Оспособљена правна лица врше заштиту
и спасавање грађана, материјалних и других
добара у случају опасности и несрећа изазваних
елементарним непогодама и другим несрећама
у складу са својом делатношћу, као и задацима
које им нареди Градски штаб за ванредне
ситуације.
Aктивирање оспосoбљених правних
лица налаже Градоначелник на предлог
Градског штаба за ванредне ситуације.
Градско веће Града Сремска Митровица
доноси Одлуку о накнади правним лицима из
става 1. овог члана, стварних трошкова за
спровођење припрема и ангажовање у
извршавању мера и задатака цивилне заштите,
на предлог Градске управе за буџет и и
финансије.

Града Сремска Митровица, односно лица
запослена на пословима планирања одбране и
ванредним ситуацијама.
Координацију и надзор послова из става
3. Овог члана, вршиће Градско веће.
У име Градског већа за ове послове биће
задужен заменик Градоначелника Града
Сремска Митровица.
Лична и колективна заштита
Члан 14.
Лична и колективна заштита у Граду
Сремска Митровица организоваће се по месту
рада и месту становања.
Грађани и власници стамбених зграда,
односно кућа, дужни су да за потребе личне
заштите и спасавања и заштите и спасавања
породичног домаћинства, као и имовине, набаве
и држе у исправном стању средства и опрему у
складу са Уредбом о обавезним средствима и
опреми за личну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа.
Градска управа за опште и заједничке
послове, је у обавези да
у сарадњи са
организационим јединицама
Сектора
за
ванредне ситуације, припреми упуства и друге
публикације којима ће се вршити едукација
становништва о поступцима у могућој или
насталој ситуацији.
Посебна пажња посветиће се едукацији
становништва на реаговању у поплавама,
пожару и земљотресу.
У реализацији активности наведених у
ставу 3. овог члана, активно ће се укључити
повереници цивилне заштите.

Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 13.
Јединице цивилне заштите опште намене
оспособљавају се за извршавање обимних и
мање сложених задатака из области заштите и
спасавања као што су:
-

-

-

Број 3

учешће у заштити од поплава,
рашчишћавање терена од последица
рушења
зграда,
дрвећа-растиња,
јавних и инфраструктурних објеката,
након дејства разорног земљотреса,
олујних ветрова, града и обилних
снежних падавина и др.,
учешће у локализовању и гашењу
почетних и мањих пожара, као и
шумских пожара,
указивање прве помоћи повређеним,
учешће у збрињавању угроженог
становништва
учешће у асанацији терена
помоћ у одржавању
реда на
угроженом подручју и
обавњање других активности по
одлуци Градског штаба за ванредне
ситуације.

Финансирање
Члан 15.
За
потребе заштите и спасавања
становништва и материјалних добара од
елементарних
непогода,
техничко
–
технолошких несрећа и опасности, из буџета
Града Сремска Митровица и из средства Фонда
за ванредне ситуације, финансираће се следеће:
- организовање, опремање и обучавање
Градског штаба за ванредне ситуације;
- организовање, опремање и обучавање
Градских јединица ЦЗ опште намене;

Формирање, организација, опремање и
функционисање јединица цивилне заштите
опште намене уредиће се посебном одлуком
Скупштине града.
Попуну, опремање и обуку јединица
цивилне заштите опште намене
извршиће
Градска Управа за опште и заједничке послове
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трошкови ангажовања оспособљених
правних лица;
изградња система за узбуњивање на
својој територији;
набавка, одржавање, смештај, чување
и осигурање посебне опреме за
Градске јединице цивилне заштите,
опште намене;
изградња, адаптација, одржавање,
опремање и чување објеката за
потребе ЦЗ;
обука из области цивилне заштите
коју организује Град,
организација и спровођење мера и
задатака
цивилне
заштите
из
делокруга Града;
санирање штета насталих природном
и другом незгодом, у складу са
материјалним могућностима Града
Сремска Митровица;
друге послове цивилне заштите који
су одређени позитивним прописима.

04.03.2016.

пословима планирања одбране и деловања у
ванредним ситуацијама, која ће у сарадњи са
организационим јединицама
Сектора
за
ванредне ситуације и другим организационим
јединицама Градске
управе, у складу са
Законом, Методологијом за израду Процене и
планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, сачинити План.
Градски штаб за ванредне ситуације ће
размотрити План заштите и спасавања у ВС
Града Сремска Митровица и дати мишљење
пре достављања Градском већу на усвајање.
Члан 18.
Носилац израде Плана функционисања
система цивилне заштите као саставног дела
Плана одбране Града Сремска Митровица је
Градска управа за опште и заједничке послове
односно запослена лица на пословима
планирања одбране и деловања у ванредним
ситуацијама,
која
ће
у
сарадњи
са
организационим јединицама
Сектора за
ванредне ситуације и другим организационим
јединицама Градске управе, у складу са
Упуством о методологији за израду планова
одбране и потребним изводом из Плана одбране
Републике, сачинити План.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 16.

ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДЕ

Носилац израде Процене угрожености
Града Сремска Митровица од елементарних
непогода и других несрећа је Градска управа за
опште и заједничке послове односно запослена
лица на пословима планирања одбране и
деловања у ванредним ситуацијама, који ће у
сарадњи са организационим јединицама
Сектора за
ванредне ситуације и другим
организационим јединицама Градске управе, у
складу са Законом, Методологијом за израду
Процене угрожености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, сачинити
Процену.
Градски штаб за ванредне ситуације ће
размотрити Процену
угрожености и дати
мишљење пре достављања Градском већу.

Члан 19.
За нарочите успехе у организовању и
спровођењу задатака цивилне заштите и других
послова заштите и спасавања, у привредним
друштвима и другим правним лицима,
службама и органима општинске управе, штаба
за ванредне ситуације, јединице цивилне
заштите, повереницима цивилне заштите,
заменицима
повереника
и
другим
припадницима и заслужним појединцима на
територији Града Сремска Митровица додељују
се признања и награде, у складу са прописом
који ту област регулише на нивоу Града
Сремска Митровица.

Члан 17.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Носилац израде нацрта Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама за Град
Сремска Митровица је Градска управа за опште
и заједничке послове односно запослена лица на

Члан 20.
Градоначелник
Митровица ће донети
12

Града
Сремска
акт о одређивању
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оспособљених правних лица од значаја за
заштиту и спасавање на територији Града
Сремска Митровица, у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Број 3

број 4/2014 и 8/2015), мења се члан 8 став 2,
тако да гласи:
„Локације из става 1 овог члана дају се у
закуп на одређено време, по правилу, на
период од 5 година”.

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
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: 820-2/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 352-181/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

47.
На основу члана 146 Закона о
планирању и изградњи („Служени гласник
РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012,
132/2014 и 145/2014), члана 40 и 41 Закона о
оглашавању („Службени гласник РС“, број
6/2016), члана 16 Закона о комуналној
полицији („Службени гласник РС“, број
51/2009), члана 32 тачка 6 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 И83/2014 - др. Закон) и члана 35
тачка 7 Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица,
на
седници
одржаној
04.03.2016.године, д о н е л а је

48.
На основу члана 20. став 4. члана 64.
став 1. 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 04.03.2016.
године, донела је

О Д Л У К У

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 1.

Члан 1.

У Одлуци о постављању и уклањању
мањих монтажних, огласних и других објеката
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,

У Одлуци о правима грађана у области
социјалне заштите на територији града Сремска
Митровица
(„Сл.лист
града
Сремска
13
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Митровица“ бр.13/15), у члану 4. иза става 1.
додаје се став 2. који гласи:

49.

„У случају да их она не може обавити у
потребном обиму, ова услуга се набавља од
пружаоца услуге који је за то лиценциран, кроз
поступак јавне набавке услуга социјалне
заштите“

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
04.03.2016.године доноси:

Члан 2.
У члану 11. Одлуке, речи: „која су
едукована од стране Интерресорне комисије и
школског тима за додатну подршку“ иза речи:
„образовне струке“, бришу се и замењују
речима: „која имају завршену обуку по
акредитованом програму за пружање услуге
личног пратиоца“.

ДОПУНУ ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА 2016.
ГОДИНУ

Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:

I

„Школа са пратиоцем закључује уговор,
којим се регулишу међусобна права и обавезе.
На име ангажовања пратиоца, школи ће
од стране Градске управе за здравствену,
социјалну и заштиту животне средине, бити
обезбеђена средства за исплату по школском
дану, највише до минималне цене рада увећане
за припадајуће порезе и доприносе, као и
трошкове путовања.“

У програму за постављање
мањих монтажних и других објеката на јавним
површинама за 2016 годину („Сл.лист Града
Сремска Митровица“, број 13/2015) у глави II
која се односи на објекте и локације и то у
тачки 4 - билборди, након локације 76 - Улица
Вука Карађића, додаје се нова локација 77 која
гласи:
ТИП

Члан 4.

2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица”.

ЛОКАЦИЈА
77. Градски парк

место
1

II
Ова допуна Програма ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 55-4/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 352-200/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милан Ковачевић, с.р.
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50.

51.

На основу члана 94 став 1, Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС,
132/2014 и 154/2014), Правилника о садржини,
поступку и начину доношења Програма
уређивања грађевинског земљишта ("Сл.
гласник РС" број 27/2015) и члана 35 тачка 6 и 7
Статута Града Сремска Митровица (“Сл.лист
Града Сремска Митровица" број 13/08) и на
основу исказаних потреба изградње објеката
комуналне инфраструктуре, Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној дана
04.03.2016.године, доноси:

На основу члана 6. Закона о јавном
здрављу („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, члана 13.
Закона о здравственој заштити („Сл.гласник
РС“, бр.107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана
35. тачка 33. Статута Града Сремска Митровица
(„Сл.лист
Града
Сремска
Митровица“,
бр.13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица на својој седници одржаној
04.03.2016.године, донела је

ДОПУНУ ПРОГРАМА
УРЕЂЕЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У
ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА У 2016. ГОДИНИ

ДОНОСИ СЕ Допуна Програма развоја
здравствене заштите Града Сремска Митровица
за 2015/2016 годину.
Саставни део овог Закључка је Допуна
Програма развоја здравствене заштите Града
Сремска Митровица за 2015/2016 годину.

I

II

У Програму за уређење, отуђење и
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини Града Сремска Митровица („Сл.лист
Града Сремска Митровица“ број 2/2016), у
глави III која се односи на отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини Града
Сремска Митровица и то у тачки 2-стамбенистамбено-пословни објекат, у ставу 1 након
алинеје 6-насељено место Шуљам, додаје се
нова алинеја 7 која гласи:
„ -насељено место Манђелос * парцела бр.

Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављен у „Сл.листу Града
Сремска Митровица“

1359

у површини

ЗАКЉУЧАК
I

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 50-7/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

00.04.93ха“

Милан Ковачевић, с.р.

II
Ова Допуна Програма ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у Службеном
листу Града Сремска Митровица.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 463-76/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милан Ковачевић, с.р.
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ДОПУНА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2015/2016 ГОДИНУ
У Програму развоја здравствене заштите Града Сремска Митровица за 2015/2016
годину који је донела Скупштина Града Сремска Митровица Закључком број 56-3/2015-I од
30.07.2015. године („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.7/2015), врши се допуна на следећи
начин:
Глава III Програма „АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ допуњује се тако што се иза става 5. додаје нови став 6
који гласи:
„Здравље је једно од основних права сваког човека, предуслов благостања и квалитетног
живота. Исто тако, здравље, односно здравствено стање становништва је један од показатеља
за мерење напретка и основа сталног економског раста.“
У поднаслову главе III „Демографски показатељи“ коригују се постојећи подаци из
2013. године, додавањем података заснованим на анализи из 2014. године и то:
У ставу 2. последња реченица уместо досадашњег текста треба да гласи:
„У укупном броју становништва женски пол је заступљенији са 51,2% учешћа (51,1%
учешћа-према податку из анализе за 2014. годину), док је мушки заступљен са 48,8% (48,9%према податку из анализе за 2014. годину).
На крају става 4.после тачке додаје се нови текст који гласи:
„(Витални догађаји, 2013.), у 2013.години стопа наталитета за Сремски округ износила
је 8,7‰ и тумачи се као неповољна (повољне стопе су од 13 до 20‰). За територију града
Сремска Митровица она је износила 8,5‰ што је такође неповољна стопа наталитета.“
На крају става 5. Додаје се нови текст који гласи:
„На територији Сремског округа, у 2013.години, према подацима Републичког завода за
статистику Србије (Витални догађаји у Републици Србије, 2013.), стопа морталитета износи
14‰. За Сремску Митровицу она је у истом периоду износила 14,8 ‰.“
На крају става 6. додаје се нови текст који гласи:
„За 2013.годину, за Сремски округ (исти извор података) стопа природног прираштаја
износи – 5,3. За територију града Сремска Митровица она је у 2013.години износила -6,3.“
Иза става 6 додају се нови ставови 7.,8.,9. и 10. који гласе:
„Проблем са негативном стопом прираштаја препознала је и држава, па је ради
комплетнијег уређења ове материје, донела и Закон о лечењу неплодности поступцима
биомедицински потпомогнутог оплођења („Сл.гласник РС“ бр.72/2009), мада РФЗО још од
2006. године финансира програм вантелесне оплодње код одређеног броја парова.
Од 02.06.2010.године на територији целе Филијале Сремског округа издато је 302 упута
за процес биомедицински потпомогнутог оплођења-БМПО. Од тога са територије Града
Сремска Митровица на процес је упућено 86 жена.

покушај
I
II
Сремски округ
Град
Срем.Митровица

2010.
29
26
55

2011.
38
17
55

22

14

година
2012.
2013.
33
25
17
11
50
36
13
16

9

2014.
50
14
64
17

2015. укупно
31
206
11
96
42
302
11

86
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Из табеле се види да се број оних који су су били укључени у процес вантелесне
оплодње, смањивао из године у годину, осим у 2014.тој години, кад је број парова био нешто
већи. На основу анализе коју су извршили чланови Савета за здравље Сремска Митровица,
види се да је у периоду од 2010.-2015.године средствима РФЗО финансирано укупно 86 парова
на територији Града Сремска Митровица у првом и другом покушају, што годишње просечно
износи око 14 парова.
У циљу повећања наталитета на нивоу Града Сремска Митровица и бриге о потомству,
потребно је да се и Град Сремска Митровица укључи у суфинансирање биомедицински
потпомогнутог оплођења, како би овај поступак могао да буде спроведен и код оних парова
који желе потомство, то не могу да остваре природним путем, а право за финансирање
поступка вештачке оплодње не могу да остваре преко РФЗО.“
У поднаслову: МОРТАЛИТЕТ иза постојећег текста који представља анализу
здравственог стања становништва за 2013. годину, додаје се нови текст, који представља
анализу за 2014. годину и то:
Водећи узроци смрти одраслог становништва на територији града Сремска
Митровица у 2014.години су :
-

Болести система крвотока (I) - 55,3%

-

Тумори (C) - 22,4%

-

Болести жлезда са унут. лучењем, исхране и метаболизма (Е) -5,53%

-

Болести система за дисање (Ј) – 3,65%

-

Болести система за варење (К) – 3,55%

-

Болести нервног система (G) – 2,82%

-

Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази (R) – 1,57%

-

Болести мокраћно полног система (N) -1,15%

Табела бр. 1 : Структура морталитета у Сремској Митровици-2014.година
МКБ шифарник
Болести система крвотока (И)
Тумори (Ц)
Болести жлезда са унутрашњим лучењем (Е)
Болести система за дисање (Ј)
Болести система за варење (К)
Болести нервног система (Г)
Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази (Р)
Душевни поремећаји и поремећаји понашања (Ф)
Болести мокраћно-полног система (Н)
17

Број
530
214
53
35
34
27
15
15
11

Проценат
55,32%
22,34%
5,53%
3,65%
3,55%
2,82%
1,57%
1,57%
1,15%
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Други спољашњи узроци повређивања (X)
Тумори и болести крвотворних органа и поремећаји
имунитета (Д)
Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива
(М)
Заразне болести и паразитарне болести (А)
Други спољашњи узроци повређивања (W)
Саобраћајни удеси (V)
Повреде, тровања и последице деловања спољњих
фактора (S)
Болести изазване другим паразитима (B)
Болести коже и болести поткожног ткива (L)
Укупно
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11

1,15%

2

0,21%

2
2
2
2

0,21%
0,21%
0,21%
0,21%

1
1
1
958

0,10%
0,10%
0,10%
100,00%

Анализирајући структуру морталитета уочава се да је проценат умрлих од
кардиоваскуларних болести 55,3%, а морталитет од малигнитета у граду Сремска Митровица је
је 22,4%.
Табела број 2 : Структура морталитета у Сремској Митровици по полу за 2014. годину
Пол
МКБ шифарник
Болести система крвотока (И)
Тумори (Ц)
Болести жлезда са унутрашњим лучењем
(Е)
Болести система за дисање (Ј)
Болести система за варење (К)
Болести нервног система (Г)
Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази (Р)
Душевни поремећаји и поремећаји
понашања (Ф)
Болести мокраћно-полног система (Н)
Други спољашњи узроци повређивања (X)
Тумори и болести крвотворних органа и
поремећаји имунитета (Д)
Болести мишићно-коштаног система и
везивног ткива (М)
Заразне болести и паразитарне болести (А)
Други спољашњи узроци повређивања (W)
Саобраћајни удеси (В)
Повреде, тровања и последице деловања
спољњих фактора (С)
Болести изазване другим паразитима (Б)
Болести коже и болести поткожног ткива
(Л)
Укупно

Тотал Тотал
мушко мушко женско женско
Број Проценат
Број Проценат Број Проценат
220
22,96%
310
32,36%
530
55,32%
118
12,32%
96
10,02%
214
22,34%
21
16
24
6

2,19%
1,67%
2,51%
0,63%

32
19
10
21

3,34%
1,98%
1,04%
2,19%

53
35
34
27

5,53%
3,65%
3,55%
2,82%

6

0,63%

9

0,94%

15

1,57%

11
7
11

1,15%
0,73%
1,15%

4
4

0,42%
0,42%
0,00%

15
11
11

1,57%
1,15%
1,15%

0,00%

2

0,21%

2

0,21%

0,00%
0,10%
0,00%
0,00%

2
2
2
2

0,21%
0,21%
0,21%
0,21%

2
1
2
2

0,21%
0,10%
0,21%
0,21%

1
1

0,10%
0,10%

0,00%
0,00%

1
1

0,10%
0,10%

1
450

0,10%
46,97%

0,00%
53,03%

1
958

0,10%
100,00%
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1
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Када се посматра структура морталитета по полу у граду Сремска Митровица, примећује
се већа учесталост женског пола у структури морталитета од кардиоваскуларних болести, болести
система за дисање и болести система са унутрашњим лучењем, а мушког пола у структури умрлих
од тумора и болести система за варење.
Када се посматра структура морталитета у граду Сремска Митровица највећи број
становника је умро од обољења срчаног мишића 20,46%, затим од хипертензије/висок крвни
притисак 10,75%, хроничне исхемијске болести срца 6,58%, од инфаркта мозга 5,85%, карцинома
душника и плућа 5,32% и дијабетеса 3,44%.
Табела број 3.: Најчешће болести на територији града Сремска Митровица:

МКБ шифра
I42
I10
I25
I63
C34
E10
I21
J44
G30
C80
I50
E11
C18
C20
I61
остало
Укупно

Број
196
103
63
56
51
33
24
22
18
18
17
16
15
14
13
299
958

Проценат
20,46%
10,75%
6,58%
5,85%
5,32%
3,44%
2,51%
2,30%
1,88%
1,88%
1,77%
1,67%
1,57%
1,46%
1,36%
31,21%
100,00%

Табела бр. 4: Најчешће болести као узроци смртности по полу-град Сремска Митровица:
Пол
мушко
МКБ
шифра
I42
I10
I25
I63
C34
E10

Број
77
40
28
23
38
17

женско
Проценат Број
8,04%
119
4,18%
63
2,92%
35
2,40%
33
3,97%
13
1,77%
16
19

Проценат
12,42%
6,58%
3,65%
3,44%
1,36%
1,67%

Тотал
Број

Тотал
Проценат

196
103
63
56
51
33

20,46%
10,75%
6,58%
5,85%
5,32%
3,44%
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I21
J44
C80
G30
I50
E11
C18
C20
C61
Остало
Укупно

14
10
10
4
11
4
11
7
13
143
450

1,46%
1,04%
1,04%
0,42%
1,15%
0,42%
1,15%
0,73%
1,36%
14,92%
46,97%

10
12
8
14
6
12
4
7
156
508

1,04%
1,25%
0,84%
1,46%
0,63%
1,25%
0,42%
0,73%
0,00%
16,29%
53,03%

24
22
18
18
17
16
15
14
13
299
958
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2,51%
2,30%
1,88%
1,88%
1,77%
1,67%
1,57%
1,46%
1,36%
31,21%

 У граду Сремска Митровица женски пол је доминантан у морталитету од обољења
срчаног мишића, хипертензије и инфаркта мозга, а мушки пол од злоћудног тумора
душника и плућа, инфаркта срца и недовољне функције срца.
Табела бр. 5: Најчешће кардиоваскуларне болести као узроци смртности-град
Сремска Митровица/ 2014.година
МКБ шифра
I42
I10
I25
I63
I21
I50
I61
I70
I74
I69
I64
I46
I48
I49
I20
Остало
Укупно

Број
196
103
63
56
24
17
13
10
8
7
6
4
3
3
3
14
530

Проценат
36,98%
19,43%
11,89%
10,57%
4,53%
3,21%
2,45%
1,89%
1,51%
1,32%
1,13%
0,75%
0,57%
0,57%
0,57%
0,03%
100,00%

Водећи узроци смртости из групе кардиоваскуларних болести на територији града
Сремска Митровица су: кардиомиопатија (37%), хипертензија (19,4%), застој срца
(11,9%), инфаркт мозга (10,6%), инфаркт срца (4,53%) и недовољна функција срца
(3,21%).
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Табела бр. 6: Најчешће болести као узроци смртности од кардиоваскуларних обољења по
полу у граду Сремска Митровици у 2014.години:
Сремска
Митровица
мушко
МКБ
шифра
I42
I10
I25
I63
I21
I50
I61
I70
I74
I69
I64
I46
I48
I49
I20
Oстало
Укупно

Број
77
40
28
23
14
11
6
1
1
4
3
3
3
1
5
220

Тотал Тотал
Број Проценат

женско
Проценат Број
14,53%
119
7,55%
63
5,28%
35
4,34%
33
2,64%
10
2,08%
6
1,13%
7
0,19%
9
0,19%
7
0,75%
3
0,57%
3
0,57%
1
0,57%
0,19%
2
0,00%
3
0,94%
9
41,51%
310

Проценат
22,45%
11,89%
6,60%
6,23%
1,89%
1,13%
1,32%
1,70%
1,32%
0,57%
0,57%
0,19%
0,00%
0,38%
0,57%
1,70%
58,49%

196
103
63
56
24
17
13
10
8
7
6
4
3
3
3
14
530

36,98%
19,43%
11,89%
10,57%
4,53%
3,21%
2,45%
1,89%
1,51%
1,32%
1,13%
0,75%
0,57%
0,57%
0,57%
2,64%
100,00%

Што се тиче полне структуре морталитета на територији града, од кардиоваскуларних
обољења, као најчешћег узрока смртности у 2014. години, уочава се већи проценат умирања
женске популације од обољења срчаног мишића, хипертензије, инфаркта мозга и хроничне
исхемијске болести срца, а мушке популације од недовољне функције срца и акутног инфаркта
миокарда.
Табела бр. 7: Најчешћа малигна обољења као узроци морталитета-град Сремска
Митровица / 2014.година
МКБ
шифра
C34
C80
C18
C20
C61
C22
C16
C50
C71

Број
51
18
15
14
13
11
11
11
9
21

Проценат
23,83%
8,41%
7,01%
6,54%
6,07%
5,14%
5,14%
5,14%
4,21%
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C25
C67
C14
C54
C53
C19
Остало
Укупно

7
6
4
4
4
3
33
214
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3,27%
2,80%
1,87%
1,87%
1,87%
1,40%
15,42%
100,00%

Најчешћа малигна обољења као узрок смртности на територији града Сремска
Митровица су: малигнитет душника и плућа (23,83%), злоћудни тумор без означене
локализације (8,41%), злоћудни тумор дебелог црева (7,01%), злоћудни тумор задњег црева
(6,54%) и злоћудни тумор простате (6,07%).
Табела бр. 8: Најчешћа малигна обољења као узроци морталитета по полу
– Сремска Митровица 2014.година
мушко
МКБ
шифра
C34
C80
C18
C20
C61
C22
C16
C50
C71
C25
C67
C14
C54
C53
C19
Oстало
Укупно

Број
38
10
11
7
13
4
5
5
3
5
4

1
18
118

Тотал
Број

женско
Проценат
17,76%
4,67%
5,14%
3,27%
6,07%
1,87%
2,34%
0,00%
2,34%
1,40%
2,34%
1,87%
0,00%
0,00%
0,47%

Број
13
8
4
7

5,61%
55,14%

Тотал
Проценат

4
4
2

Проценат
6,07%
3,74%
1,87%
3,27%
0,00%
3,27%
2,80%
5,14%
1,87%
1,87%
0,47%
0,00%
1,87%
1,87%
0,93%

51
18
15
14
13
11
11
11
9
7
6
4
4
4
3

23,83%
8,41%
7,01%
6,54%
6,07%
5,14%
5,14%
5,14%
4,21%
3,27%
2,80%
1,87%
1,87%
1,87%
1,40%

23
96

9,81%
44,86%

41
214

15,42%
100,00%

7
6
11
4
4
1

У структури морталитета од малигнитета, мушка популација доминира са 55,14% у
односу на женску популацију. Када се посматра и по групама болести по МКБ 10, такође
доминира мушки пол.
Највећи социјално медицински значај имају масовне незаразне болести (МНБ),
како у структури морталитета (умирања) тако и у структури морбидитета (разбољевања).
Масовне незаразне болести, као што су : кардиоваскуларне, малигне, дијабетес, ментални
22
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поремећаји, хронична плућна обољења и друго, већ дуго представљају водеће узроке
смртности и морбидитета не само у развијеним земљама него и у земљама у развоју. Масовне
незаразне болести су универзална обољења. Њихова општа карактеристика је рани почетак,
дуг и прогредијентан ток, оштећења организма која се могу реперкутовати смањењем опште и
професионалне способности. Ради се о широкој лепези болести које показују високу
фреквенцу и динамику раста. Присутнија су у старијим добним групама, али то не значи да се
може ставити знак једнакости између ових болести и старења. Нити су оне искључиво болести
старих особа, нити су старе особе искључиво хронични болесници. Подаци рутинске
статистике и истраживања становништва указују да се талас епидемије ових болести све више
помера ка радно активном становништву где као такве чине најзначајније узроке оболевања,
одсуствовања са посла, инвалидитета и прераног умирања.
Морбидитет или обољевање спада у најважније индикаторе здравственог стања
становништва, јер даје увид у разбољевање и онеспособљеност становништва.
Морбидитет се исказује стопама, и то: општа стопа морталитета, специфична стопа,
инциденца, преваленца, трајање оболевања као и показатељи ризика оболевања. Рутинска
здравствена статистика обезбеђује информације о раширености појединих обољења, али
само у делу становништва који је користио здравствену заштиту. То је такозвани
регистровани морбидитет који се може поделити на ванболнички и болнички.
Ванболнички морбидитет
Основне карактеристике ванболничког морбидитета биће приказане кроз регистрована
обољења у службама примарне здравствене заштите и то службе за здравствену заштиту
деце, школске деце и омладине, службе опште медицине и службе медицине рада, а све то из
извештаја о раду наведених служби које су установе доставиле Заводу за јавно здравље.
Велики значај имају показатељи регистрованог морбидитета - разбољевања.
Посматрајући град Сремска Митровица, укупан морбидитет у служби опште медицине је
66.156 оболелих случајева.
Служба опште медицине и медицине рада
У структури морбидитета одраслог становништва града Сремска Митровица,
старијег од 19 година, у служби опште медицине, где по правилу и највећи број
корисника здравствене заштите остварује контакт са здравственом службом, водеће-прво
место имају болести система за дисање са 18,7% учешћа, потом следе болести коштаног
система и везивног ткива са 10,9% учешћа и болести кардиоваскуларног система са 8,3% табела бр. 9.
Табела бр. 9 : Најчешће болести током 2014.године, град Сремска Митровица
Општа медицина
Broj
%
12.355
18.67
Болести система за дисање J00-J99
5.087
7.68
Болести мокраћно-полног система N00-N99
7.200
10.88
Болести коштаног система и вез. ткива M00-M99
5.484
8.28
КВБ
36.030
54.46
Oстале
66.156
100
Укупан морбидитет
Најчешће болести
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У служби опште медицине, кардиоваскуларне болести су група обољења која у
укупном морбидитету одраслог становништва овог града, узимају учешће са 8,3%, од тога
значајну учесталост заузимају артеријска хипертензија (3,80%), друге исхемијске болести
срца (0,57) и друге болести срца (0,54%). Табела број 10.
Табела бр. 10:Најчешће кардиоваскуларне болести - Сремска Митровица 2014. година
Општа медицина
Број
%
5.484
8.28
2.515
3.80
359
0.54
381
0.57
60.672
91.71
66.156
100

Кардиоваскуларне болести
КВБ свега
Артеријска хипертензија
Друге болести срца
Друге исхемијске болести
Остале
Укупан морбидитет

Што се тиче болести дигестивног система, у укупном морбидитету становништва
Сремске Митровице, ове болести узимају учешће са 6,40%. Анализирајући здравствено стање
током 2014. уочено је да су у овом граду највише заступљене болести под називом друге
болести једњака, желуца и дванаестопалачног црева (К20-К23,К-28,К-30-К31) са 1,57%, затим
друге болести црева и потрбушнице К52-К55,К58-К67 са 1,54% и на трећем месту гастритис и
дуоденитис К29 са 1,25% учешћа. Табела број 11.
Табела бр. 11: Најчешће болести из групе болести система за варење/2014.годинаСремска Митровица
Болести система за варење К00-К93
Болести система за варење- свега
Друге болести једњака,желуца и дванаестопалачног црева
К20-К23,К28,К30-К31
Гастритис ет дуоденитис К29
Друге болести црева и потрбушнице К52-К55,К58-К67
Остале
Укупан морбидитет

Општа медицина
број
проценат
оболелих
(%)
4.238
6.40
1.042

1.57

829
1022
61.918
66.156

1.25
1.54
93.59
100

У укупном морбидитету, у општој медицини, ментална обољења узимају учешће са
3,16% или 2.096 оболелих случајева. Најчешћа обољења из ове групе болести у 2014.години су:
неуротски, стресогени и соматиформни поремећаји F40-F48, затим поремећаји расположењаафективни поремећај F30-F39, као и други душевни поремећаји понашања F-04-F09, F50-F69,
F80-F99. (табела бр.12).
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Табела бр. 12. : Ментална обољења у 2014.години - Сремска Митровица
Општа медицина
број
проценат
2.096
3.16
Ментална обољења свега
496
0.74
Поремећај расположења-афективни поремећај F30 - F39
1.028
1.55
Неуротски, стресогени и соматиформни поремећаји F40-F48
317
0.47
Други душевни поремећаји понашања F04-F09, F50-F69, F80-F99
64.060
96.83
Остале
66.156
100
Укупан морбидитет
Ментална обољења

Табела бр. 13: Најчешћи малигнитети 2014.године - Сремска Митровица
Општа медицина
број
проценат
Малигнитети - свега
357
0,54
Neoplazma mammae
48
0.07
Други секундарни, злоћудни тумори неозначене локализације 44
0.06
Neoplazma malignum cutis aliud
42
0.06
Остале
65.799 99,46
Укупан морбидитет
66.156 100
Малигна обољења

Малигна обољења у укупном морбидитету становништва града Сремска Митровица у
2014. години, када је у питању општа медицина, учествују са 0,54%. Најчешћи малигнитети на
овој територији су: малигнитет дојке, други секундарни, злоћудни тумори, неозначене
локализације, малигнитет коже. Табеле бр.13.
У структури укупног морбидитета становника града Сремска Митровица (66.156),
ендокрине болести узимају учешће са 3,19% или 2.112 оболела случаја, што је више случајева
него у 2013.години, од чега је diabetes mellitus заступљен са скоро 1% или 610 случајева. Табела
бр.14.
Табела бр. 14.: Ендокрине болести / 2014. година Сремска Митровица
Општа медицина
број
проценат
2.112
3,19
610
0.92
64.044
96.80
66.156
100

Ендокрине болести
Е група укупно
Diabetes mellitus
Остале
Укупан морбидитет

Служба за здравствену заштиту школске деце
У служби за здравствену заштиту школске деце Дома здравља Сремска Митровица,
укупно регистровани морбидитет у 2014.години за територију града Сремска Митровица је чак
37.422, што је нешто већи број случајева у односу на 2013.годину. Највећи удео у укупном
морбидитету ове службе, имају група болести под називом Фактори који утичу на здравствено
25
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стање и контакт са здравственом службом са 15.218 случаја или 40,7%, болести система за
дисање 9.533 оболелих случејева или 25,5%, а потом и група заразних и паразитарне болести са
3.158 оболелих или 8,43% учешћа. Табела бр.15.
Табела бр. 15. Најчешће болести 2013/2014 година Сремска Митровица
Најчешће болести

Школски диспанзер
2013.

Болести система за дисање Ј00Ј99
Заразне болести и паразитарне
болести A00-Б99
Фактори који утичу на
здр.стање и контакт са
здр.службом Z00-Z99
Остале
Укупан морбидитет

2014.
%

број
9.014

%
24.45

број
9.533

3.665

9.94

3.158

8,43

16.248

44

15.218

40,7

7.938

21.53

9.513

25,4

36.865

100

37.422

100

25,5

Служба за здравствену заштиту предшколске деце
Када посматрамо службу за предшколску децу, укупно регистровани морбидитет у
2014.години за територију града је 32.929 што је мaње оболелих него у претходној години.
Најчешће болести, и прве на лествици у овој служби су болести система за дисање са 37,9%
учешћа, затим фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом са
31,1%. Група болести под називом симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
узимају учешће са 3,4%. Табела бр.16.
Табела бр. 16. Најчешће болести 2013/2014 година – Сремска Митровица
Најчешће болести

Дечији диспанзер
2013.

Болести система за дисање Ј00Ј99
Фактори који утичу на
здр.стање и контакт са
здр.службом Z00-Z99
Симптоми, знаци и патолошки
клинички и лаборат.налази
R00-Z99
Остале
Укупан морбидитет

број
16.297

%
32.9

20.864

42

10.261

31,1

2.252

4.54

1.121

3,4

10.163

20.5

9.062

27,5

49.576

100

32.929

100
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Служба стоматолошке здравствене заштите
Морбидитет стоматолошке службе предшколске деце дома здравља Сремска Митровица
приказан је у табели бр. 17. Укупан морбидитет у овом дому здравља/ова служба, у 2014.тој
години био је 6.064. Најчешћа обољења су: друге болести зуба потпорних структура са 54,1%,
Caries dentium са 28,9% и друге болести усне дупље, пљувачних жлезда и вилица са 17%
Табела бр. 17: Стоматолошки морбидитет предшколске деце у Сремској Митровици
/2013. и 2014. година/
Обољења

Caries
dentium
Друге бол.
зуба и
потпорних
структура
Друге
бол.усне
дупље,пљува
чних жлезда
и вилица
Укупан
морбидитет

2013. Ср. Митровица

2014.Ср. Митровица

број

%

број

%

677

27,8

1.751

28,9

1.683

69,2

3.282

54,1

71

2,92

1.031

17

2.431

100

6.064

100

Посматрајући обољевање школске деце када се ради о стоматолошкој здравственој
заштити, уочава се да је укупан морбидитет у 2014.години за територију града Сремска
Митровица био је 16.987. Најчешћа обољења због којих су се корисници здравствених услуга
обратили овој служби су: друге болести зуба и потпорних структура са 50%, Caries dentium са
27,4% и друге болести усне дупље, пљувачних жлезда и вилица са 22,6% учешћа.
Табела бр. 18: Стоматолошки морбидитет школске деце у 2013. и 2014.години - Сремска
Митровица
Обољења

Caries dentium

2013. Сремска
Митровица
број
%
2.992

20

27

2014.Сремска
Митровица
број

%

4.665

27,4
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Друге болести
зуба и
потпорних
структура
Друге болести
усне
дупље,пљувачн
их жлезда и
вилица
Укупан
морбидитет
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11.608

77.7

8.484

50

331

2.21

3.838

22,6

14.931

100

16.987

100

Служба за здравствену заштиту жена
У служби здравствене заштите жена, Дома здравља Сремска Митровица регистровани
морбидитет за 2014.годину је 24.212, а прве две водеће групе болести су фактори који утичу на
здравствено стање и контакт са здравственом службом са чак 45,3%, што је свакако мање него
у претходној години, и болести мокраћно полног система са 16,1%. На трећем месту су
трудноћа, рађање и бабиње са 2,13%. Посебно место имају тумори са 1,61% што је готово исти
% учешћа у структури морбидитета, као у 2013.години. Табела бр.19.
Табела бр. 19.: Морбидитет диспанзера за жене на територији града Ср.Митровица
Болести

Тумори C00-D48
Болести мокраћногполног система N00-N99
Трудноћа, рађање и
бабиње О00-О99
Фактори који утичу на
здр.стање и контакт са
здр.службом Z00-Z99
Остале
Укупан морбидитет

Морбидитет 2013.

Морбидитет 2014.

Број

%

Број

%

368
4.026

1.61
17.7

391
3.895

1,61
16,1

914

4.02

516

2,13

17.133

75.3

10.969

45,3

291

1.3

8.441

34,8

22.732

100

24.212

100

Организација и рад здравствене службе града Сремска Митровица
На територји Града Сремска Митровица здравствену заштиту становништву пружају 4
установе: Дом здравља Сремска Митровица- установа која пружа услуге за примарни ниво
здравствене заштите, затим Апотека Сремска Митровица, такође установа примарног нивоа
здравствене заштите и пружа фармацеутску здравствену делатност, Општа болница Сремска
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Митровица као установа секундарног нивоа здравствене заштите и регионална је установа за
цео Сремски округ и Завод за јавно здравље Сремска Митровица као установа на више нивоа
здравствене заштите и покрива територију целог Сремског округа. Град Сремска Митровица
има 78.776 становника (процена Републички завод за статистику, 30.6.2013 година).
Покривеност и обезбеђеност становништва на територији града Сремска Митровица, биће
приказана кроз структуру и број запослених у самом дому здравља Сремска Митровица,
односно на примарном нивоу з.заштите, на дан 31.12.2014.године.
Коришћење ванболничке здравствене заштите
У анализи коришћења ванболничке здравствене заштите одабрани параметри за
евалуацију и процењивање преузети су из података здравствене установе (број посета и
кадрови), а израчунати у складу са нормативима Правилника о ближим условима за обављање
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе.
Служба опште медицине
У служби здравствене заштите одраслих на територији града, када посматрамо Дом
здравља Сремска Митровица и анализирајући рад ове службе-опште медицине, ситуација је
таква да је укупан број запослених у 2014.години, на дан 31.12.2014. био: 43 доктора медицине
(16 специјалиста и 27 доктора медицине), чиме је добра обезбеђеност-покривеност
становништва лекаром, јер је просек за град Сремска Митровица 1.471 становник по лекару
(норматив је 1/1600 становника). Укупан број посета у овој служби Дома здравља Сремска
Митровица је 315.516, што по доктору износи 7.337 посета на годишњем нивоу. По лекару број
посета на дан, просечно износи 33 посете.
Служба за здравствену заштиту предшколске деце
Према подацима Института зајавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и
Републичког Завода за статистику (процена становништва 30.6.2013., демографија) број деце
узраста до 6 година на територији града Сремска Митровица је 4.818. Посматрајући Дом
здраввља Сремска Митровица и рад ове службе, у овој служби запослених здравствених
радника има укупно 7 доктора и свих 7 су специјалисти педијатриje, 1 виша медицинска сестра
и 12 медицинских сестара/техничара са средњом стручном спремом. Према броју деце до 6
година на територији града Сремска Митровица, постигнута је задовољавајућа покривеност
становника/деце ове узрасне доби, јер је просечно један лекар на 688 деце (норматив је 1/850
деце). Укупан број посета код лекара у овој служби за 2014.годину је 33.528, што по лекару
износи 4.789 посетa на годишњем нивоу. Просечан број посета по лекару на дан је 22.
Служба за здравствену заштиту школске деце
У Дому здравља Сремска Митровица, у овој служби, у 2014.тој години, на дан
31.12.2014.године, било је запослено 10 лекара и 10 медицинских сестара/техничара са
средњом стручном спремом, и 1 виша медицинска сестра. Према подацима Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Републичког Завода за статистику, процена на
дан 30.6.2013.година, број школске деце до 18 година на територији града је 10.676, чиме је
покривеност лекара на школско дете задовољавајуће, један доктор на 1.067 деце (норматив је
1/1500 деце). Укупан број посета у овој служби је 30.511, што по лекару износи 3.051.
Просечан број посета по лекару на дан је 14 посета.
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Служба за здравствену заштиту жена
На територији града Сремска Митровица, према подацима Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Републичког завода за статистику, процена 2013.година,
укупно има 34.863 жена старијих од 15 и више година. Укупан број запослених здравствених
радника у овој служби Дома здравља Сремска Митровица (на дан 31.12.2014.) је 7 доктора
специјалисте гинекологије и акушерства, 9 медицинских сестара техничара. Укупан број
посета у овој служби је 22.240, што по лекару износи 3.177 на годишњем нивоу, а просечан
број посета на дан по лекару је 14,3. Покривеност становника ове категорије докторима
специјалистима гинекологије је задовољавајућа, износи један гинеколог на 4.980 жена са 15 и
више година (норматив је 1/6500 жена).
Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Сремска
Митровица располаже подацима о обољевању и умирању од малигних болести у Сремској
Митровици током 2013.године.
Расположиви подаци о броју оболелих и умрлих од малигних болести уопште у Срему
за 2014. су по методологији Регистра за рак непотпуни (унос података је у току) у погледу
реалне учесталости оболевања и умирања од ових болести, па тако и за територију града
Сремска Митровица. Из тих разлога, за потребе анализе узети су подаци из регистра за рак за
Сремски округ, за 2013 годину.
Према подацима Регистра за рак Завода за јавно здравље Сремска Митровица стопа
инциденције обољевања од малигних болести на територији Сремске Митровице је Inc
542,91/100.000. Стопа морталитета у 2013.год је 37,78/100000.
Табела 1. Стопа инциденције најчешћих локализација малигних тумора на
територији града Сремска Митровица
Локализација
Плућа
Колоректални карцином
Дојка
Грлић материце
простата

Inc/100000
76,31
58,79
51,29
20,02
23,77

Подаци о оболевању и умирању од заразних болести у Сремској Митровици током
2014.године
Према подацима регистра за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести
ЗЗЈЗ Сремска Митровица, у посматраном периоду није било значајних осцилација у броју
регистрованих оболелих од заразних болести у односу на претходне године (табела 2).
Табела 2: Инциденција оболевања и морталитет од заразних болести током 2014.године
година
2014.

Број оболелих
1.512

Inc/100 000
1891,42
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Подаци о оболевању од респираторних заразних болести
На првом месту према стопи инциденције у посматраном периоду су респираторне
заразне болести (табела бр.3). Најчешће регистровано обољење из групе респираторних
болести je Pharyngitis streptococcica.
Табела бр. 3: Број оболелих и инциденција оболевања од респираторних заразних болести
година
2014.

Број оболелих
1.302

Inc/100 000
1628,72

Подаци о оболевању од цревних заразних болести
У укупном броју оболелих од заразних болести у посматраном периду цревне заразне
болести заузимају друго место. Најзаступљеније болести из ове групе је Diarrhоea, causa
infectionis suspecta (А 09) што говори о инсуфицијентној лабораторијској дијагностици ове
групе обољења (табела бр.4).
Табела бр. 4: Број оболелих и инциденција оболевања од цревних заразних болести
година
2014.

Број оболелих
100

Inc/100 000
125,09

Подаци о оболевању од полно преносивих заразних болести
Полно преносиве су међу најређе регистрованим обољењима због инсуфицијентног
пријављивања и лабораторијске дијагностике. Једино регистровано обољење је Gonorhea.
Табела бр. 5: Број оболелих и инциденција оболевања од сексуално преносивих
заразних болести
година
2014.

Број оболелих
1

Inc/100 000
1,25

Подаци о оболевању од зооноза
Зоонозе се током 2014.године региструју појединачно. Најчешће регистровано обољење
из ове групе је трихинелоза.
Табела бр. 6: Број оболелих и инциденција оболевања од зоонозе
година
2014.

Број оболелих
20
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Подаци о оболевању од грипа
Подаци се односе на обољења сличних грипу обзиром да из базе података није могуће
извући податак о броју пријављених акутних респираторних инфекција.
Табела бр. 7: Број оболелих и инциденција оболевања од обољења сличних грипу
година

Број оболелих

Inc/100 000

2014.

408

510,48

Број вакцинисаних
лица
2.839

Подаци о оболевању од вакцинама превентабилних болести
Из групе вакцинама превентабилних болести у посматраном периоду на територији
Сремске Митровице региструје се само велики кашаљ.
Табела бр. 8: Број оболелих и инциденција оболевања од вакцинама превентабилних
болести
година
2014.

Pertussis
Бр.оболелих
Inc/100000
9
11,25

Реализација програма обавезне имунизације
И поред проблема у континуираном снабдевању вакцинама за спровођење обавезне
имунизације у Републици Србији, имунизација обавезним вакцинама на територији Сремске
Митровице се одвијала континуирано на свим вакциналним пунктовима уз велики број
прерасподела унутар округа и бројне међуокружне прерасподеле. У 2014.години достигнути су
задовољавајући вакцинални обухвати свим вакцинама из програма обавезне имунизације осим
ММР вакцином у другој години живота услед проблема са континуираним снабдевањем.
Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Сремска Митровица, у
2014. години извршио је узорковање и испитивање следећих узорака:
Са градске тржнице је узорковано :
 89 узорака поврћа и воћа на метале и сензорне анализе и сви узорци били су исправни.
 15 узорака сирева (13 бактериолошки неисправно, бактерија е.colli и у 2 узорка
stafilococus aureus). Изоловане бактерије говоре о секундарној контаминацији. Ниво
хигијенских навика руковања амбалажом, опремом, сама технологија производње је
незадовољавајућа.
 Брисеви руку, површина и прибора, укупно 4 анализе.
 Енергетско броматолошка испитивања оброка у предшколским установама, извршено је
укупно 11. Дате су препоруке како би се унапредио квалитет исхране деце.
 Вода за пиће је испитана у оквиру мониторинга према уговору са ЈКП „Водовод“
Сремска Митровица. Од укупно 350 узорка, у мање од 3% је било неодговарајућих
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резултата, што је у дозвољеним границама прихватљивости. Може се рећи да су грађани
трошили здравствено безбедну воду за пиће.
У 2014. години је извршено испитивање са јавних чесми на територији града, укупно 68
узорака. 10 узорака је било хемијски неисправно и 1 микробиолошки неисправан
(укупан број аеробно мезофилних бактерија је био толики да није представљао опасност
по здравље људи).
У сезони купања испитано је 33 узорка из реке Саве. Два су била бактериолошки
неисправна и један хемијски неисправан.
Извештаји о испитивању, који су показали и указивали на потенцијалну опасност за
здравствену безбедност грађана су прослеђени и надлежним инспекцијским органима.
У оквиру систематске контроле квалитета ваздуха током 2014. године, су тзв. основне
загађујуће материје: сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ, и фракције ПМ10 суспендоване
честице. У оквиру мониторинга контроле квалитета ваздуха узоркован је ваздух на три
мерна места: у индустријској зони у околини фирме Сирмиум Стил где је праћење
трајало 9 месеци, и у стамбеној зони града у околини средње школе ,, 9.Мај ,, где је
такође праћење трајало 9 месеци.
Што се тиче квалитета ваздуха у односу на сумпордиоксид, азотдиоксид и чађ,
забележена су појединачна, дневна прекорачења ГВ и ТВ (граничне и толерантне
вредности) сумпордиоксида, азотдиоксида и чађи. Средње годишње вредности нису
прелазиле дозвољене, тако да се може констатовати да су загађења ваздуха у односу на
ове испитиване параметре у границама нормале. Појединачне дневне концентрације
суспендованих честица ПМ10 током 2014. године су достизале вредност од 4 до
410μг/м3. У току године евидентиран је 51 дан са појединачним концентрацијама
суспендованих честица ПМ10 преко дозвољене граничне вредности за један дан и 31
дан са појединачним концентрацијама суспендованих честица ПМ10 преко дозвољене
толерантне вредности за један дан.
Закључак је, да је концентрација суспендованих честица ПМ10 знатно већа у зимским
месецима, и претпоставља се да је узрок томе дифузно загађење из индивидуалних
ложишта и индустријских димњака. Због тога је средња годишња гранична и толерантна
вредност премашена.
Промоција здравља и здравствено васпитање

Промоција здравља подразумева процес оспособљавања људи да повећају контролу над
својим здрављем, да га унапреде, комбинацијом здравственог васпитања и других
организационих, политичких и економских програма формираних тако да потпомогну промене
у понашању и животној средини који воде ка здрављу. Промоција здравља није задатак само
здравственог сектора и здравствених радника, они имају улогу иницијатора, али је потребно
укључивање и свих других сектора пољопривреде, индустрије, трговине, образовања... С тога
је програм промоције здравља на територији града Сремска Митровица реализован у сарадњи
са низом партнерских организација и институција.
Здравствено-промотивне кампање из Календара јавног здравља
У оквиру програма од Општег интереса Министарства здравља спроводи се 10
националних кампања за промоцију здравља: Национални дан без дуванског дима, Национални
месец борбе против рака, Светски дан вода, Светски дан здравља, Недеља здравља уста и зуба,
Светски дан без дуванског дима, Светска недеља подршке дојењу, Светски дан срца, Октобар
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месец правилне исхране, Светски дан борбе против HIV/AIDS. Поред тога обележавају се и
други значајни датуми из Календара јавног здравља у складу са сликом здравља становништва
и потребама локалних заједница.
У 2014.години, у Сремској Митровици, спроведено је укупно 22 кампање које су
предвиђене Календаром јавног здравља, а које су имале за циљ подизање нивоа свести и
информисање заједнице о одређеним здравственим проблемима, мотивацију и утицај на
промену понашања и стицање вештина, као и унапређење развоја партнерства. У оквиру свих
обележавања, организована су: предавања, трибине, базари здравља, стручни састанци,
конференције за медије, новински чланци, гостовања релевантних стручњака, припремљена су
и дистрибуирана здравствено васпитна средства и едукативни материјал. На основу подељеног
материјала, процењено је, да је приликом обележавања свих активности, обухваћено око 18.500
људи.
Израда и дистрибуција здравствено васпитних средстава
У 2014.години, материјал који се користио за обележавање значајних датума, добијен је
од стране референтне установе „др Милан Јовановић Батут“. Завод за јавно здравље Сремска
Митровица додатно је штампао још око 8.600 примерака свих здравствено васпитних
средстава, а Дом здравља према достављеним подацима око 5.270 примерака. Материјал је
подељен у складу са активностима и то становништву, деци у предшколским установама,
ђацима у основним и средњим школама, наставницима, васпитачима, професорима...
Едукација едукатора и становништва за промоцију здравља
На подручју Сремске Митровице организовано је у 2014.години 16 предавања за
становништво, а процена је, да је обухваћено око 3.000 грађана. У предшколским установама
такође су одржана предавања на различите теме и обухваћено је око 4.000 предшколске деце,
затим у основним школама око 3.000, а у средњим школама процена је, да је обухваћено око
3.600 ђака. Едукације едукатора спроводио је само Завод за јавно здравље Сремска Митровица
и у 2014.години било је 11 едукација едукатора којима је обухваћено 202 ученика.
Континуирани рад са медијима
У 2014.години, на подручју Сремске Митровице, реализовано је много активности и
било је доста медијских садржаја који су повезани са промоцијом здравља, и то: 47 ТВ прилога,
50 радио оглашавања, 56 новинских чланака и 15 конференција за новинаре. На сајтовима
установа, објављено је 90 веома корисних и значајних информација.
Глава IV Програма „ЗАКЉУЧЦИ“ допуњује се тако што се после тачке 5. додају две
нове тачке и то:
„6. Извршена испитивања оброка у предшколским установама, указују да је потребно
унапредити квалитет исхране наше деце, у складу са препорукама стручњака из ове
области.
7. И поред вандредне ситуације, у мају месецу 2014.године, која је задесила територију
града, није дошло до нарушавања слике здравственог стања становништва, у смислу
обољевања од заразних болести и појаве епидемија, што је одраз адекватног
функционисања здравственог система на територији града Сремска Митровица, као и
свих релевантих партнера у оваквим ситуацијама. „
У складу са допуном анализе здравственог стања становништва, анализом сачињеном
према подацима из 2014. године утврђена је нова листа приоритета и то:
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ПРИОРИТЕТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА
Препоруке и приоритети, односе се на целокупно становништво Сремског округа,
а исте подразумевају и мере за унапређење и здравственог стања становништва Града
Сремска Митровица.
1. Неповољно демографско кретање становништва захтева дефинисање и спровођење мера
и активности у циљу повећања наталитета.
2. У водеће узроке оболевања и умирања спадају масовне незаразне болести (МНБ).
Најзначајнији фактори који доприносе настанку ових обољења су ризична понашања
(неправилна исхрана и са њом повезана гојазност, повишене масноће у крви, повишен
шећер у крви, смањена физичка активност, пушење, злоупотреба алкохола...) а која се
могу ставити под контролу интензивирањем промотивно-превентивних мера и
активности. Такође се морају назначити јасни задаци за спровођење стратегија са
нагласком на мултисекторијалну сарадњу.
3. Успостављени су регистри за акутни коронарни синдром, шећерну болест и малигне
болести, који се воде у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица, и који податке
прослеђује у Институт за јавно здравље Србије-Батут. Да би се добро проценио број
оболелих и умрлих на бази ових података и регистара потребна је боља и квалитетнија
регистрација оболелих од ових болести од стране изабраних лекара у Дому здравља и
Општој болници Сремска Митровица-у овим службама, као и евентуално увођење
регистара за остале хроничне незаразне болести.
4. Стратегије и програме промоције здравља и развоја з.заштите треба прилагодити
локалним потребама и могућностима, водећи рачуна о различитим друштвеним,
културним и економским системима. Промоција здравља кроз мултисекторску сарадњу
помаже развој и појединца и друштва тако што обезбеђује информације и образовање у
области здравља. На тај начин развија се свест код целокупног становништва о значају
усвајања здравих стилова живота као и вештина важне за очување и унапређење
здравља.
5. Промоција здравља није задатак само здравственог сектора и здравствених радника, они
имају улогу иницијатора, али је потребно укључивање и свих других сектора
пољопривреде, индустрије, трговине, образовања...
6. Имплементирати
програме
превенције
најучесталијих
обољења,
посебно
кардиоваскуларних болести и малигних обољења, као водећих узрока смрти
становништва.
7 Побољшати квалитет података морталитетне статистике, едукацијом свих који
учествују у процесу шифрирања узрока смрти, те побољшати сарадњу између
институција које учествују у процесу прикупљања и обраде ових података.
8 Спроводити истраживања везана за ризико факторе који су одговорни за настанак
незаразних и заразних обољења, као и циљана популациона анкетна истраживања за
анализу здравственог стања становништва.
9 Стално спровођење активности усмерене на унапређењу здравствено-информационог
система, као основа за унапређење система мониторинга и евалуације-праћење
пацијента кроз систем здравствене заштите.
10 Сарадња и укључивање медија могу се искористити за пропагирање здравог начина
живота. Медији подижу праг интересовања јавности, стварају климу за мењање
мишљења и служе као подстрекачи акција. С тога треба све више интензивирати
сарадњу са медијима.
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11 Када је у питању коришћење здравствене заштите, потребно је повећати број становника
који се позивају на систематске прегледе, као значајне мере у откривању болести и
поремећаја здравља свих добних група становништва и то: интензивирањем
превентивног рада свих изабраних лекара, спровођењем различитих едукација,
предавања, укључивањем средстава јавног информисања...
12 Потребно је унапредити све активности промоције здравља и здравственог васпитања,
радити на унапређењу здравствене писмености, развијати свест о значају здравих
стилова живота, нарочито код вулнерабилних категорија становништва, обратити
пажњу на здравствене проблеме који доприносе оптерећењу становништва одређеним
болестима. Све активности потребно је реализовати тимским радом, мултисекторском
сарадњом и мултидисциплинарним приступом. Развијати партнерске односе са свим
сегментима у друштву (радне организације, локална заједница, социјална заштита,
невладине организације, средства информисања, систем образовања...)
Како се, у складу са допуњеном анализом здравственог стања становништва, као прва
препорука-приоритет издвојило „Неповољно демографско кретање становништва захтева
дефинисање и спровођење мера и активности у циљу повећања наталитета“, поред већ
утврђених активности које Град спроводи на основу донетог Програма развоја здравствене
заштите на територији у Граду Сремска Митровица за период 2015/2016 година, додаје се и
нова активност коју ће Град у складу са својим финансијским могућностима подржати а то је:
-

„Подстицање рађања кроз
потпомогнутог оплођења“

суфинансирање

поступка

биомедицински

После главе VII Програма, „УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ
УСТАНОВА“ на основу утврђеног новог здравственог приоритета додаје се нова глава VIII
која гласи:
„VIII ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСТУПКА
БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА
ЦИЉ 1: Укључивање у поступак вештачке оплодње парова који желе потомство, а то
не могу да остваре природним путем, нити могу да остваре право на бесплатну вантелесну
оплодњу о трошку државе, тако што ће Град под одређеним условима и по поступку који ће
бити прописан посебном скупштинском одлуком, суфинансирати ове поступке у складу са
својим могућностима и обезбеђеним средствима.
ЦИЉ 2: Повећање наталитета на територији Града Сремска Митровица, као и
одговорно и задовољно родитељство.
Активности: Доношење Одлуке о признавању права на суфинансирање вантелесне
оплодње, којом ће се детаљније уредити критеријуми суфинансирања, начин и поступак за
упућивање парова на вантелесну оплодњу уз суфинансирање Града, начин образовања и састав
стручне Комисије за утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ ради упућивању на
поступак вантелесне оплодње, начин правдања средстава исплаћених из буџета Града и сва
друга питања од значаја за ову материју.
Партнери и одговорне институције: Град Сремска Митровица, здравствене
институције на територији Града, Републички Фонд за здравствено осигурање.
Индикатори постигнућа: Обавеза парова који конкуришу за суфинансирање на
достављање повратних информација о току вантелесне оплодње, као и крајњем резултату.“
Досадашња глава VIII Програма „ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА“ постаје глава IX.
Досадашња глава IX Програма „ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА“ постаје глава X.
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„Срем гас“ Сремска Митровица, коју је
Надзорни одбор донео на седници одржаној
26.02.2016.године.

52.
На основу члана 35. тачка 23. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
04.03.2016.године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 023-16/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и
допуну финансијског плана Апотеке Сремска
Митровица за 2016. годину, усвојену од стране
Управног одбора на седници одржаној
29.02.2016.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

54.

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

На основу члана 4. Одлуке о условима и
начину располагања становима Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица, број 8/2015), члана 35. тачка 21. и
члана 44. став 1. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној дана
04.03.2016.године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-59/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

53.
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
04.03.2016. године, донела је

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стамбена комисија
Скупштине Града Сремска Митровица, и у исту
се именују:
-за председника
ДЕЈАН УМЕТИЋ, службеник, Школска 111,
Лаћарак

РЕШЕЊЕ
I

-за заменика председника
МИЛАН
ЛАКЕТИЋ,
маш.техничар,
М.П.“Камењар” 11/6, Сремска Митровица

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
расподели остварене добити за 2015.годину ЈП
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-за чланове:
1. ДРАГИЦА ГЕМОВИЋ, дипл.правник, 28.
Августа 10, Мачванска Митровица
2. ВЕРА МИЛАК, дип.правник, “Матија Хуђи”
97/5, Сремска Митровица
3. НИКОЛА БУДОШАН,
инж.посл.информатике, Св.Димитрија 38/9,
Сремска Митровица
4. ДРАЖЕН ДАМЊАНОВИЋ, дипл.правник,
Водна 26/20, Сремска Митровица
5. БОГДАН ВЛАЈИЋ, социјални радник,
Бранка Радичевића 6, Лаћарак

04.03.2016.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

55.
На основу члана 40. Закона о социјалној
заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011) и
Правилника о ближим условима и стандардима
за пружање услуга социјалне заштите
(„Сл.гласник РС“ бр.42/2013), члана 58. тачка 2.
Статута Града Сремска Митровица („Сл.лист
Града Сремска Митровица“ бр.13/2012), члана
17. Одлуке о правима грађана у области
социјалне заштите на територији Града Сремска
Митровица („Сл.гласник Града Сремска
Митровица“ број 13/2015) и члана 45.
Пословника о радуГрадског већа Града сремска
Митровица
(„Сл.лист
Града
Сремска
Митровица“ бр.14/2012 и 3/2013), Градско веће
Града Сремска Митровица на својој 96.
седници, одржаној 02.03.2016.године, донело је

II
Задатак Стамбене Комисије је да
распише конкурс и проведене поступак, те да
донесе одлуку на основу које ће донети решење
о давању стана у закуп.

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

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖЕНЕ И
ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА И
ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА –
„СРЕМСКЕ СИГУРНЕ КУЋЕ“ У ГРАДУ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 02-20/2016-I
Дана: 04.03.2016.године
Сремска Митровица

Члан 1.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Ковачевић, с.р.

Овим правилником уређује се право на
коришћење услуге смештаја у прихватилишту
за жене и децу жртве насиља у породици и
жртве трговине људима - "Сремске сигурне
куће" у граду Сремска Митровица (у даљем
тексту: "Сремска сигурна кућа"), време трајања
смештаја, начин финансирања, као и услови и
начин остваривања права на наведену услугу.
Члан 2.
"Сремска сигурна кућа" функционише
по принципима једнакости и међусобног
уважавања, без обзира на расну, верску,
националну, политичку или другу врсту
припадности или различитости, по принципу
толерантности у односима и ненасилном
решавању конфликата.
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рад и стручних радника "Сремске сигурне
куће".

Члан 3.
"Сремска
сигурна
кућа"
је
специјализовано прихватилиште и прихватна
станица за жене и децу жртве насиља у
породици и жртве трговине људима.
Радом "Сремске сигурне куће" руководи
Центар за социјални рад „Сава“ града Сремска
Митровица.
Члан 4.

Члан 9.
О праву на смештај у "Сремску сигурну
кућу" у првом степену решава надлежни Центар
за социјални рад, издавањем упута (или решења
о признавању права до доношења упута од
стране
надлежног
министарства)
или
одбијајућег решења.
Против решења донетог у првом
степену, странка има право на жалбу у року од
15 дана од дана достављања решења.
Жалба се предаје Центру за социјални
рад, који је решавао у првом степену, а која ће
исту проследити надлежном органу јединице
локалне самоуправе, који решава по жалби.

Услуге "Сремске сигурне куће" могу
користити жене и деца жртве насиља у
породици и жртве трговине људима, без обзира
на стално пребивалиште или боравиште, лица
која немају стално пребивалиште или
боравиште, као и лица која пребивалиште или
боравиште имају ван територије Републике
Србије и то до момента док се не створе
могућности да им се обезбеди одговарајући
смештај у земљи чији су држављани или у којој
имају стално место пребивалишта или
боравишта.

Члан 10.
По доношењу упута (или решења о
признавању права до доношења упута од стране
надлежног Министарства) о смештају у
"Сремску сигурну кућу" и упознавања
корисника са условима, могућностима и
правилима живота у "Сремској сигурној кући",
са корисницима или њиховим законским
заступницима, се склапа Уговор о боравку у
"Сремској сигурној кући" (у даљем тексту:
Уговор) којим се регулишу права и обавезе
жена и деце жртава насиља у породици и
жртава трговине људима, који користе услуге
"Сремске сигурне куће".

Члан 5.
Корисницима услуга "Сремске сигурне
куће" обезбеђује се смештај, исхрана,
здравствена заштита, правна помоћ саветовање
и консултације, психосоцијална подршка,
упућивање на оспособљавање за рад,
повезивање
са
другим
надлежним
институцијама.
Члан 6.

Члан 11.
"Сремска сигурна кућа" се налази на
тајној локацији на територији града Сремска
Митровица.
Члан 7.
Капацитет "Сремске сигурне
обухвата смештај за 20 жена и деце.

Надлежни Центар за социјални рад
донеће одбијајуће решење за смештај у
"Сремску сигурну кућу" у случају постојања:

куће"

- тежег психијатријског обољења и суицидног
понашања;
- злоупотребе лекова, алкохола и других
опојних средстава;
- и у осталим случајевима у којима би према
мишљењу стручне службе надлежног Центра за
социјални рад, пријем особе директно угрозио
функционисање
корисника
или
угрозио
функционисање "Сремске сигурне куће".

Члан 8.
Боравак жена и деце жртава насиља у
породици и жртава трговине људима у
"Сремској сигурној кући" може трајати до шест
месеци.
Време боравка у "Сремској сигурној кући"
утврђеног у ставу 1. овог члана, може бити
продужено на основу заједничког мишљења
стручне службе надлежног Центра за социјални

Члан 12.
Решењем надлежног Центра за социјални рад,
може престати боравак у "Сремској сигурној
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кући" пре отклањања последица насталих
трпљењем насиља или трговине људима у
случају:
- насилног понашања корисника према другим
корисницима или запосленима у "Сремској
сигурној кући";
- злоупотребе лекова, алкохола и других
опојних средстава;
- уништавања, отуђивања и несавесног односа
према имовини "Сремске сигурне куће";
- распиривања националне, верске, полне,
политичке или друге врсте мржње и
нетрпељивости;
- и у другим случајевима у којима по мишљењу
запослених радника "Сремске сигурне куће"
није могућ даљи боравак корисника у "Сремској
сигурној кући", јер би тиме остали корисници
били угрожени.
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основу за оцену успешности рада стручног
тима.
Стручни тим сачињен од запослених у
"Сремској сигурној кући" и од стручних
радника у надлежном Центру за социјални рад,
дужан је да пружи сву потребну помоћ и
подршку женама и деци жртава насиља у
породици и жртвама трговине људима, водећи
се принципима благовремености, целовитости,
континуираности и законитости и то у погледу:
- одласка на лекарске прегледе ради утврђивања
психо-физичког стања;
- успостављања контаката са породицом;
- успостављања или савладавања радних
вештина;
- контаката са надлежном Полицијском
управом, надлежним тужилаштвом и другим
релевантним установама;
- пружање правне помоћи;
- укључивања жртава у индивидуалне или
групне терапије;
- проналажења адекватног смештаја;
- контаката са надлежним предшколским и
школским установама.

Члан 13.
У непосредном и стручном раду са
женама и децом жртвама насиља у породици и
жртвама трговине људима, поред запослених
радника у "Сремској сигурној кући", укључени
су и стручни радници упутних Центара.

Члан 17.
Члан 14.
"Сремска сигурна кућа" је обезбеђена
сигурносним видео надзором и физичким
обезбеђењем. О сигурности корисника и
запослених у "Сремској сигурној кући" брину
физичко обезбеђење и дежурне службе
Полицијске управе Сремска Митровица.

Рад у "Сремској сигурној кући"
организован је у две смене.
Ноћу, за време викенда, државних и
верских празника организовано је пасивно
дежурство.
Члан 15.

Члан 18.
У
случају
потребе
ургентног
збрињавања ноћу, током викенда, државних и
верских празника, врши се тренутни смештај у
"Сремску сигурну кућу", с тим да се о томе
првог наредног радног дана обавештава
надлежни Центар за социјални рад.

Правила понашања, права и обавезе
корисника услуга "Сремске сигурне куће" су
детаљније прописана Кућним редом "Сремске
сигурне куће", који доноси Центар за социјални
рад “Сава“ града Сремска Митровица, а који
представља саставни део Уговора који се
закључује између Центра за социјални рад
„Сава“ Сремска Митровица и корисника.
Са кућним редом се сваки корисник
услуга "Сремске сигурне куће" упознаје пре
потписивања Уговора.

Члан 16.
Стручни радници у "Сремској сигурној
кући", одмах након доласка жене и деце жртава
насиља у породици или жртава трговине
људима, дужни су да отворе досије за сваког
корисника у који редовно уносе све релевантне
податке и запажања, као и да воде другу
документацију.
Документација из става 1. овог члана
представља основу за подношење месечног
извештаја о раду "Сремске сигурне куће" и

Кућни ред "Сремске сигурне куће" мора
бити истакнут на огласној табли или на неком
другом видном месту унутар "Сремске сигурне
куће" и његова правила морају поштовати сви
корисници, запослени као и стручна или
позвана лица док су у "Сремској сигурној кући".
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56.

Рад "Сремске сигурне куће" се
финансира из буџета града Сремска Митровица,
донација, средстава других општина и градова
чији су грађани корисници услуга "Сремске
сигурне куће" и других извора у складу са
законом.

На основу члана 8.
Закона о
безбедности
саобраћаја
на
путевима
(„Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015др.закон и 9/2016), члана 58., тачка 8. Статута
Града Сремска Митровица („Сл.лист Града
Сремска Митровица“, бр. 13/2012), и члана 45.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска
Митровица“ бр. 14/2012 и 3/2013), Градско веће
Града Сремска Митровица, на својој 96.
седници одржаној дана 02.03.2016. године,
доноси:

Члан 20.
Трошкови смештаја жена и деце жртава
насиља у породици и жртава трговине људима
са територија других општина и градова са
територије
Републике
Србије,
подлежу
рефундацији, по важећем ценовнику за месец у
којем су били корисници услуга "Сремске
сигурне куће".
Ценовник утврђује Центар за социјални
рад „Сава“ града Сремска Митровица, према
реалним трошковима оствареним у том месецу.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 21.
Висину трошкова смештаја у "Сремској
сигурној кући" за жене и децу жртава насиља у
породици и жртава трговине људима сваког
месеца утврђује надлежна служба Центра за
социјални
рад
„Сава“
града
Сремска
Митровица, у складу са законом и чланом 20.
овог правилника доставља их на рефундацију
надлежном органу других општина и градова са
територије Републике Србије, чији су грађани
корисници услуга "Сремске сигурне куће".

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Сремска Митровица (у даљем
тексту: Савет )
II
У Савет се именују:
Председник:
-Mирослав Јовановић, Асоцијација за
безбедност
саобраћаја
Града
Сремска
Митровица,

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Сремска Митровица".

Заменик Председника:
-Владимир Рољић, начелник одељења
саобраћајне полиције ПУ у Сремској
Митровици,

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број:56-2/16-III
Дана: 02.03.2016. године
Сремска Митровица

Чланови:
-Срђан Јефтић, командир саобраћајне
полицијске испоставе Сремска Митровица,
-Обрад Вученовић, Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица,
-Владимир Петковић, Градска управа
за урбанизам, комуналне и инспекцијске
послове.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Томислав Јанковић, с.р.
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IV

Задаци Савета су да:

За потребе обављања задатака из тачке
III овог Решења, Савет може предложити
Градском већу Града Сремска Митровица
ангажовање стручних радних група.

- иницира и прати превентивне и друге
активности у области безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Сремска
Митровица,

V
Стручне и административне послове за
потребе Савета, као и послове везане за
јединствену
основу
евидентирања
најзначајнијих обележја безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Сремска
Митровица, обављаће Градска управа за
привреду и предузетништво.

- учествује у изради стратегије и годишњег
плана безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Сремска Митровица,
-остварује
сарадњу
са
органима
и
организацијама
из
области
безбедности
саобраћаја и усклађује послове у функцији
унапређења
безбедности
саобраћаја
на
путевима на територији Града Сремска
Митровица,

VI
За рад у Савету, председник Савета,
заменик председника Савета и чланови Савета
имају право на накнаду, која ће се одредити
посебним решењем Градоначелника

- извештава Градско веће Града Сремска
Митровица о стању безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града Сремска
Митровица,

VI
- предлаже Градском већу Програм унапређења
безбедности саобраћаја, сагласно Закону о
безбедности саобраћаја на путевима;

Мандат чланова Савета траје 4 године.
VII

- покреће иницијативе за унапређење
саобраћајног
васпитања,
превентивнопромотивне активности, техничко опремање
јединица саобраћајне полиције које контролишу
и регулишу саобраћај на путевима на
територији Града Сремска Митровица, усмерава
и прати реализацију програма и информише
јавност и Градско веће Града Сремска
Митровица о активностима Савета.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном листу Града Сремска
Митровица“.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број:34-1/2016-III
Дана:02.03.2016.године
Сремска Митровица

- обавља и друге послове од интереса за
безбедност саобраћаја на територији Града
Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Томислав Јанковић, с.р.
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