СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
17. јун 2014.

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2014.
годину: 2.000,00 динара

Година VI
број 5

консолидованом Завршном рачуну буџета Града
Сремска Митровица у 2013. години, износе у
динарима:

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
155.

I Укупно остварени текући приходи и
примања 2.122.187.000,00 динара

На основу члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС
бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09,
73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 и 108/2013), члана 22. став 2. и члана
35. тачка 2. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“
бр. 13/2012), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
17.06.2014. године, донела је

II Укупно извршени текући расходи и
издаци 2.203.264.000,00 динара
III Разлика укупних примања и укупних
издатака (I-II) 81.077.000,00 динара

Члан 2.
Утврђује се укупна актива, укупна
пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 – Биланс стања
у следећим износима:

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

·

укупна
динара

актива

6.081.382.000,00

·

укупна
динара

пасива

6.081.382.000,00

Остварени текући приходи и примања,
као и извршени текући расходи и издаци у
Структура aктиве и пасиве:
(у динарима )
Број конта
1
0
01
02
1

Опис
2
АКТИВА
НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

Износ текуће
године
3
4.357.085.000,00
4.354.340.000,00
2.745.000,00
1.724.297.000,00
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11

ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

1.475.876.000,00

12

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

239.752.000,00
8.669.000,00
6.081.382.000,00
64.132.000,00

13
351

ПАСИВА
ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ
РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209)

2
21
22
23
24
25
29
3

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
КАПИТАЛ
Вишак прихода и примања – суфицит
Мањак прихода и примања – дефицит
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Дефицит из ранијих година
УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

31
321121
321122
321311
321312
352

181.785.000,00
959.000,00
53.000,00
1.078.000,00
1.677.000,00
31.922.000,00
146.096.000,00
5.899.597.000,00
5.827.802.000,00
73.135.000,00
99.000,00
1.000,00
1.242.000,00
6.081.382.000,00
64.132.000,00

– Биланс прихода и расхода, у следећим
износима:
Члан 3.
- приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине 2.120.824.000,00 динара
- расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине 2.190.147.000,00 динара
- мањак прихода и примања – буџетски
дефицит 69.323.000,00 динара

Утврђују се приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине, расходи и
издаци за набавку нефинансијске имовине и
финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2

Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине:
(у динарима)
Економска
класификација
1

2

I

7
71
711
712
713
714
716
73
733
74

ОПИС

ИЗНОС

3

4

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери од других нивоа власти
ДРУГИ ПРИХОДИ
2

2.108.969.000,00
1.296.306.000,00
1.064.245.000,00
2.000,00
168.024.000,00
33.002.000,00
31.033.000,00
372.883.000,00
372.883.000,00
422.166.000,00
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II
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741
742
743
744
745
77
771
772
79
791

Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Приходи из буџета

8
81
811
813
82
823

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје осталих основних средстава
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу продају
УКУПНО ( I + II )

Број 5
114.283.000,00
207.788.000,00
14.000.000,00
657.000,00
85.438.000,00
4.016.000,00
3.710.000,00
306.000,00
13.598.000,00
13.598.000,00
11.855.000,00
10.660.000,00
2.669.000,00
7.991.000,00
1.195.000,00
1.195.000,00
2.120.824.000,00

Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину:
(у динарима)
Економска
класификација
1
III

ОПИС

ИЗНОС

2

3

4

4
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
43
431
44
441
444
45
451
454
46
463
465

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Tрошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД
Амортизација некретнина и опреме
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
3

1.950.969.000,00
594.327.000,00
460.759.000,00
81.772.000,00
512.000,00
9.830.000,00
13.711.000,00
5.654.000,00
22.089.000,00
758.769.000,00
180.958.000,00
29.528.000,00
162.979.000,00
172.662.000,00
137.679.000,00
74.963.000,00
31.000,00
31.000,00
1.565.000,00
1.443.000,00
122.000,00
102.425.000,00
100.026.000,00
2.399.000,00
226.602.000,00
209.215.000,00
17.387.000,00
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47
472
48
481
482
483
484
485

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете настале услед елементарних непогода
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

68.871.000,00
68.871.000,00
198.379.000,00
146.061.000,00
9.677.000,00
1.700.000,00
110.000,00
40.831.000,00

5
51
511
512
513
514
515
52
523
54
541

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Залихе
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште

239.178.000,00
229.983.000,00
206.543.000,00
18.932.000,00
235.000,00
2.499.000,00
1.774.000,00
372.000,00
372.000,00
8.823.000,00
8.823.000,00

УКУПНО ( III + IV )

2.190.147.000,00

Члан 4.

б) увећање за укључивање:

Утврђује се кориговање мањка прихода
и примања из следећих извора:

- утрошених средстава текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима (ОП2353)
13.117.000,00 динара

а) умањење за укључивање:
Члан 5.
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања
из ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године (ОП2347)
59.226.000,00 динара

Утврђује се, након корекције буџетског
дефицита из члана 3. средствима из члана 4.,
суфицит у износу од 73.036.000,00 динара.

- дела новчаних средстава амортизације који је
коришћен за набавку нефинансијске имовине
(ОП2348) 1.350.000,00 динара

Члан 6.
Утврђују се примања, издаци и мањак
примања, исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о
капиталним издацима и финансирању у
следећим износима:

- дела пренетих неутрошених средстава из
ранијих година коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године (ОП2349) 93.537.000,00
динара

- примања (класе 8 и 9) 13.218.000,00
динара
- издаци (класе 5 и 6) 252.295.000,00

- износа приватизационих примања коришћена
за покриће расхода и издатака текуће године
(ОП2351) 1.363.000,00 динара

динара
- мањак примања 239.077.000,00 динара

4
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Структура примања:
(у динарима)
Редни бр.

Категорија

1
1

2
81

3
Примања од продаје основних средстава

2

82

Примања од продаје залиха

1.195.000,00

3

92

Примања од продаје финансијске имовине

1.363.000,00

I

ОПИС

ИЗНОС
4

10.660.000,00

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3)

13.218.000,00

Структура издатака :
(у динарима)
Редни бр.

Категорија

ОПИС

ИЗНОС

1

2

3

4

1

51

Основна средства

2

52

Залихе

3

54

Природна имовина

8.823.000,00

4

61

Отплата главнице

13.013.000,00

5

62

Набавка финансијске имовине

II

229.983.000,00
372.000,00

104.000,00

УКУПНО (1+2+3+4+5)

252.295.000,00

2. новчани
динара

Члан 7.
Утврђују се новчани приливи,
новчани одливи, мањак новчаних прилива и
салдо готовине на дан 31.12.2013. године
исказани у Обрасцу бр. 4 – Извештај о
новчаним токовима, у следећим износима:

одливи

2.203.264.000,00

3. мањак
новчаних
81.077.000,00 динара

прилива

4. салдо готовине на дан 31.12.2013.
године 93.490.000,00 динара

1. новчани приливи 2.122.187.000,00
динара
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан 31.12.2013.
године:
( у динарима)
Ред. бр. из
Обрасца 4

Опис

4001
4002
4104
4129

7
8
9

4169
4170
4338
4384
4430

4
5
6

ИЗНОС

Новчани приливи

2.122.187.000,00

Текући приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

2.108.969.000,00
11.855.000,00
1.363.000,00

Новчани одливи

2.203.264.000,00

Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

1.950.969.000,00
239.178.000,00
13.117.000,00

Maњак новчаних прилива

81.077.000,00
5
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Члан 8.
Утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци, исказани у Обрасцу бр. 5 –
Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:
- текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (класе 7 и 8)
2.120.824.000,00 динара
- текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину (класе 4 и 5)
2.190.147.000,00 динара
- мањак прихода - буџетски дефицит
69.323.000,00 динара
- примања од задуживања и продаје
финансијске имовине (класа 9)
1.363.000,00 динара
- издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине (класа 6)
13.117.000,00 динара
- мањак примања
11.754.000,00 динара
- мањак новчаних прилива
81.077.000,00 динара

-

Члан 9.
Буџетски суфицит исказан у Обрасцу
бр. 2 – Биланс прихода и расхода у износу од
73.036.000,00 динара, распоредити на следећи
начин:
-

Нераспоређени
суфицит
индиректних
буџетских корисника (консолидовани) у
износу од 7.677.000,00 динара распоредити
у складу са одлукама органа управљања.
Члан 10.

Наменски распоређена средства пренети у
наредну буџетску годину и распоредити за
прописану намену у укупном износу од
65.359.000,00 динара ;

Наменски опредељена средства из члана
9. у укупном износу од 65.359.000,00 динара,
биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета
Града Сремска Митровица за 2014. године и то:

1. Буџет града Сремска Митровица

51.379.000,00 динара

2. Предшколска установа „Пчелица“ – за набавку
књига и материјала за образовање
3. Завод за заштиту споменика културе – средства
за Пројекат израде мозаика у Царској палати

68.000,00 динара
975.000,00 динара

4. Установа Атлетски стадион – наменска
средства за рекреативни спорт
5. Подрачун – средства за побољшање услова
живота избеглих и интерно расељених лица
6.
Средства у вези опортунитета за кривично
гоњење

16.000,00 динара
11.773.000,00 динара
1.148.000,00 динара

6

17.06.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 5

Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9., и биће распоређен Одлуком о
ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2014. годину, и то:
(у динарима)
Ред.
бр.

Назив буџетског корисника

Нераспоређени део вишка прихода и
примања за пренос у наредну годину

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Позориште "Добрица Милутиновић"
Музеј Срема
Библиотека
Историјски архив "Срем"
Центар за културу "Сирмијумарт"
Установа за неговање културе "Срем"
Пословно спортски центар "Пинки"
Туристичка организација града
МЗ „Манђелос“
МЗ “Шишатовац”
МЗ “Раденковић”
МЗ “Сутјеска”
МЗ “Ноћај“
МЗ “Равње“
МЗ “Слободан Бајић Паја”

3.148.000,00
461.000,00
9.000,00
147.000,00
41.000,00
8.000,00
3.780.000,00
41.000,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
104.000,00
9.000,00
1.000,00
20.000,00

Мањак прихода и примања - дефицит исказали су следећи индиректни буџетски корисници:
(у динарима)
Ред.
бр.

Назив буџетског корисника

Мањак прихода и примања – дефицит

1

2

3

1.
2.

МЗ „Јарак“
МЗ „Лаћарак“

1.000,00
98.000,00
Члан 11.

Буџетски дефицит и укупан фискални дефицит утврђују се у следећим износима:
(у динарима)
А.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака
Укупни приходи и примања од продаје нефинасијске имовине
(класе 7 и 8 )
Текући приходи ( класа 7 )
Примања од продаје нефинансијске имовине ( класа 8 )
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(класе 4 и 5 )
Текући расходи ( класа 4 )
Издаци за набавку нефинансијске имовине ( класа 5 )
7

2.120.824.000,00 динара
2.108.969.000,00 динара
11.855.000,00 динара
2.190.147.000,00 динара
1.950.969.000,00 динара
239.178.000,00 динара
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Буџетски дефицит (1-2) = (7+8)-(4+5)
- Примања од продаје финансијске имовине
( категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 )
Укупан фискални дефицит (7+8)-(4+5)+92
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69.323.000,00 динара
0,00 динара
69.323.000,00 динара

3. распоређени и извршени текући расходи и
издаци (класе 4, 5 и 6) 2.048.749.433,09 динара

ПОСЕБАН ДЕО

4. Укупна средства минус укупни издаци (1+23) 51.378.365,31 динара

Члан 12.
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за
2013. годину - буџетска средства извршена је према
следећем:

Члан 13.
Укупан износ активе, односно пасиве по
завршном рачуну за 2013. годину износи
1.657.491.000,00 динара.

1. нераспоређени вишак прихода из ранијих
година 125.891.467,23 динара
2. остварени текући приходи и примања (класе
7, 8 и 9) 1.974.236.331,17 динара
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Члан 16.

Члан 17.

Завршни рачун буџета Града Сремска
Митровица садржи:

Извештај о извршењу Одлуке о буџету
Града Сремска Митровица за 2013. годину је
саставни део ове Одлуке.

1. Биланс стања на дан 31.12.2013.
године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду
Члан 18.
01.01.2013. године до 31.12.2013. године;
3. Извештај о капиталним расходима и
финансирању у периоду 01.01.2013. до
Одлуку о завршном рачуну буџета града
31.12.2013. године;
за 2013. годину, заједно са Извештајем о
4. Извештај о новчаним токовима у
извршењу Одлуке о буџету Града Сремска
периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
Митровица за период 01. јануар – 31. децембар
5. Извештај о извршењу буџета
2013. године доставити Управи за трезор,
сачињен тако да приказује разлике између
најкасније до 15. јуна 2014. године.
одобрених средстава и извршења у периоду од
01.01.2013. до 31.12.2013. године;
6. Објашњење великих одступања
Члан 19.
између одобрених средстава и изршења за
период од 01.01.2013. до 31.12.2013. године;
7. Извештај о примљеним донацијама
Ова Одлука ступа на снагу наредног
и кредитима, домаћим и иностраним и
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
извршеним отплатама дугова у периоду од
Града Сремска Митровица“.
01.01.2013. до 31.12.2013. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве за период од
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
01.01.2013. до 31.12.2013. године;
МИТРОВИЦА
9. Извештај о гаранцијама датим у
току фискалне године у периоду од 01.01.2013.
до 31.12.2013. године;
Број: 400-13/2014-I
10. Извештај екстерне ревизије о
Дана: 17.06.2014. године
финансијским
извештајима
за
период
Сремска Митровица
01.01.2013. до 31.12.2013. године, а у складу са
чланом 91. Закона о буџетском систему;
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
11. Извештај о излазним резултатима
програмског дела буџета у 2013. години;
Проф. Милан Ковачевић,с.р.
12. Извештај о реализацији средстава
програма и пројеката, који се финансирају из
буџета, а односе се на:
13.
ИЗВЕШТАЈ
- субвенције јавним нефинансијским предузећима и
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
организацијама и приватним предузећима,
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- нефинансијску имовину, која се финансира
ЗА 2013. ГОДИНУ
из средстава за реализацију НИП-а,
- трошење наменских јавних прихода и
Предложени Завршни рачун буџета
сопствених прихода,
Града Сремска Митровица за 2013. годину
- коришћење
средстава
из
одобрених
урађен је у складу са одредбама Закона о
пројектних зајмова,
буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09,
- коришћење средстава за набавку финансијске
73/10, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
имовине ;
63/2013 и 108/2013), Уредбе о буџетском
14. Напомене о рачуноводственим
рачуноводству ("Сл. гласник РС " бр. 125/2003 и
политикама.
12/2006) и Правилником о начину припреме,
43
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2.203.309.000,00 динара и додатних прихода
буџетских корисника у износу од 133.694.000,00
динара.
На
основу
планираних
прихода
планирано је извршење расхода у износу од
2.337.003.000,00 динара.
У току 2013. године усвојена су две
Одлуке о ребалансу буџета Града Сремска
Митровица за 2013. годину. Прву Одлуку
Скупштина града је донела 11.06.2013. године
(„Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр.
07/13), а другу Одлуку од 30.09.2013. године
(„Сл. лист Града Сремска Митровице бр. 10/13).
Првом изменом укупан обим буџета је
утврђен у износу од 2.654.442.000,00 динара и
то приходи и примања буџета у износу од
2.395.069.000,00 динара, а додатни приходи
буџетских корисника у износу од 259.373.000,00
динара, што је за 317.439.000,00 динара више у
односу на планиране у првобитној одлуци.
Најзначајније повећање је код прихода од
продаје добара и услуга.
Другом изменом укупан обим буџета је
утврђен у износу од 2.596.664.000,00 динара и
то приходи и примања буџета у износу од
2.335.600.000,00 динара, а додатни приходи
буџетских
корисника
у
износу
од
261.064.000,00, што је за 57.778.000,00 динара
мање у односу на планиране у првобитном
ребалансу. Најзначајније повећање је код
накнада за загађивање животне средине.
У складу са умањеним приходима
кориговани су укупни расходи и издаци буџета
по наменама и корисницима за 2,18%.
У складу са чланом 61. став 7. Закона о
буџетском систему директни корисници буџета
су уз сагласност Градске управе за буџет и
финансије извршили измене у одређеним
апропријацијама, и то:

састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања ("Сл. гласник РС" бр.
51/2007 и 14/2008).
Чланом 78. Закона о буџетском систему
прописан је календар за подношење завршних
рачуна, где је рок за достављање Завршног
рачуна
града
Министарству
финансија
Републике Србије 15. јуни. Извршена је
консолидација завршних рачуна директних и
индиректних корисника буџета града у којој су
обухваћени сви приходи и примања и сви
расходи и издаци како буџета тако и директних
и индиректних корисника буџета. У првом делу
овог извештаја дата је анализа остварених
прихода и расхода буџета у складу са Одлуком
о буџету за 2013. годину, а затим је дата анализа
консолидованих прихода и расхода на нивоу
града.
Одлука о буџету Града Сремска
Митровица за 2013. годину ("Сл. лист Града
Сремска Митровица бр. 18/2012) донета је на
основу Закона о буџетском систему ("Сл.
гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/2007).
Одлука о буџету Града Сремска
Митровица за 2013. годину је донета на седници
Скупштине
града
Сремска
Митровица
18.12.2012. године и објављена у Службеном
листу Града Сремска Митровица број: 18/12
дана 18.12.2012. године.
Одлуком о буџету Града Сремска
Митровица за 2013. годину, утврђени су укупни
приходи и примања буџета у износу од
2.337.003.000,00 динара, који се састоје од
прихода и примања буџета у износу од

I

Редни број

Функција у
буџету

Позпозиција

Економска
Класификаци
ја

Апропријације које се умањују до 5%

ОПИС

1

2

3

4

5

РАЗДЕО I
1
110
2

110

- ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
17
416 Награде запосленимна и остали
посебни расходи
18
422 Трошкови путовања

44

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
по одлуци о буџету

ИЗНОС
УМАЊЕЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
УМАЊЕЊА (6-7)

6

7

8

1,850,000.00
2,200,000.00

92,500.00
110,000.00

1,757,500.00
2,090,000.00
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3
4

110
110

19
23a

423
451

5

360

26

512

РАЗДЕО V
1
443
2
3

160
160

4

160

5

160

6
7

160
160

Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијамаАгенција за рурални развој
Машине и опрема-Опрема за
Полицијску управу Сремска
Митровица

17,196,100.00

741,445.00

16,454,655.00

6,754,900.00

332,000.00

6,422,900.00

7,024,000.00

351,200.00

6,672,800.00

УКУПНО I

35,025,000.00

1,627,145.00

33,397,855.00

45,000,000.00
8124000

335,800.00
8500

44,664,200.00
8115500

1,700,000.00

75,000.00

1,625,000.00

11,841,000.00

10,000.00

11,831,000.00

8,451,000.00
2,308,000.00
3,094,000.00

22,000.00
18,000.00
75,000.00

8,429,000.00
2,290,000.00
3,019,000.00

80,518,000.00

544,300.00

79,973,700.00

35,199,000.00

578,960.00

34,620,040.00

6,301,000.00

28,650.00

6,272,350.00

41,500,000.00

607,610.00

40,892,390.00

80,000.00
516,146.00

3,695,000.00
10,083,854.00

14,375,000.00

596,146.00

13,778,854.00

8,229,200.00
1,440,000.00
1,700,000.00
5,500,000.00
19,303,000.00
3,085,000.00
3,219,000.00
26,500,000.00

403,300.00
72,000.00
85,000.00
275,000.00
965,150.00
154,250.00
160,950.00
1,325,000.00

7,825,900.00
1,368,000.00
1,615,000.00
5,225,000.00
18,337,850.00
2,930,750.00
3,058,050.00
25,175,000.00

4,650,000.00

232,500.00

4,417,500.00

14,000,000.00

700,000.00

13,300,000.00

- Г.У.ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
48a
451 Субвенције јавним предузећима и
организацијама-Сирмијум пут ДОО
74
411 Плате, додаци и накнаде запослених
78
414 Социјална давања запосленимасредства из буџета
84
423 Услуге по уговору-средства из
буџета
88
425 Текуће поправке и одржаваањесредства из буџета
89
426 Материјал
90
426 Материјал-средства из буџета
УКУПНО V

РАЗДЕОVI
1
130
2
130

- Г.У. ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
100
411 Плате, додаци и накнаде запослених
101
412 Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО V

РАЗДЕО VII
1
130
2
130

- Г.У. ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
118
423 Услуге по уговору
3,775,000.00
124
541 Земљиште
10,600,000.00
УКУПНО VII

РАЗДЕО VIII
1
130
2
3
4
5
6
7
8
9

911
911
911
911
911
911
912
912

10

912

Број 5

- Г.У. ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
135
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
139
413 Накнаде у натури
140
414 Социјална давања запосленима
141
415 Накнаде трошкова за запосленима
143
421 Стални трошкови
146
423 Услуге по уговору
148
425 Текуће поправке и одржавање
157
422 Трошкови путовања
159
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
160
463 Трансфери осталим нивоима властистални трошковиструја,вода,комуналије
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11

912

160

463

12

912

160

463

13

912

160

463

14

912

160

463

15

912

160

463

16

920

163

463

17

920

163

463

18

920

163

463

Трансфери осталим нивоима властинакнаде трошкова за запослене
Трансфери осталим нивоима властинаграде запосленима и остали
посебни расходи

20,000,000.00

296,000.00

19,704,000.00

4,000,000.00

200,000.00

3,800,000.00

Трансфери осталим нивоима властиуслуге по уговору

4,000,000.00

200,000.00

3,800,000.00

Трансфери осталим нивоима властиматеријал

5,200,000.00

260,000.00

4,940,000.00

16,000,000.00

800,000.00

15,200,000.00

4,500,000.00

225,000.00

4,275,000.00

Трансфери осталим нивоима властистални трошкови-топлификација

27,515,000.00

35,000.00

27,480,000.00

Трансфери осталим нивоима властитекуће поправке и одржавање

4,725,000.00

236,000.00

4,489,000.00

173,566,200.00

6,625,150.00

166,941,050.00

39,144,000.00
2,364,000.00
14,169,000.00
1,290,000.00
3,993,000.00

21,000.00
5,000.00
49,000.00
64,000.00
53,000.00

39,123,000.00
2,359,000.00
14,120,000.00
1,226,000.00
3,940,000.00

715,000.00

9,500.00

705,500.00

61,675,000.00

201,500.00

61,473,500.00

Трансфери осталим нивоима
власти-зграде и грађевински објекти
Трансфери осталим нивоима властинаграде запосленима и остали
посебни расходи

УКУПНО VIII

РАЗДЕО IX
1
820
2
820
3
810
4
860
5
473
6
473

- Г.У. ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ
191
423 Услуге по уговору
191б
424 Специјализоване услуге
204
421 Стални трошкови
215
424 Специјализоване услуге
218
411 Плате , додаци и накнаде запослених
219
412 Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО IX

РАЗДЕО X
1
130
2
130
3
560
4

90

5
6
7
8
9

700
700
700
700
90

10

90

РАЗДЕО XI
1
130

17.06.2014.

- Г.У. ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
237
415 Накнада трошкова за запослене
415,000.00
100.00
242a
511 Зграде и грађевински објекти
6,500,000.00
325,000.00
243
424 Специјализоване услуге.-средства за
уништавање комараца
2,400,000.00
92,000.00
243a
424 Специјализоване услугемртвозорство
2,600,000.00
130,000.00
251
465 Плате- стоматолози
2,953,000.00
147,650.00
251
465 Текуће поправке и одржавање
6,622,000.00
331,100.00
251
465 Машине и опрема
7,950,000.00
397,500.00
251
465 Материјал
1,100,000.00
55,000.00
252
463 Трансфери осталим нивоима
власти-плате,додаци и накнаде
запосленима
6,108,000.00
5,000.00
252
463
Трансфери осталим нивоима властисоцијално становање
100,000.00
5,000.00
УКУПНО X
36,748,000.00
1,488,350.00
-Г.У. ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
255
411 Плате ,додаци и накнаде запослених
УКУПНО XI

46

414,900.00
6,175,000.00
2,308,000.00
2,470,000.00
2,805,350.00
6,290,900.00
7,552,500.00
1,045,000.00
6,103,000.00
95,000.00
35,259,650.00

3,817,000.00

200.00

3,816,800.00

3,817,000.00

200.00

3,816,800.00

17.06.2014.

РАЗДЕО XII
1
130
2
130
3
421
4

421
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- Г.У. ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
267
423 Услуге по уговору
269а
426 Материјал
270
451 Субвенције јавним нефинансијским
предузеећима и организацијаматекуће субвенције за пољопривреду
272a
512 Машине и опрема
УКУПНО XII
УКУПНО УМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА

Број 5

1,785,000.00
2,185,620.00

89,000.00
43,000.00

1,696,000.00
2,142,620.00

20,000,000.00
600,000.00

500,000.00
27,000.00

19,500,000.00
573,000.00

24,570,620.00

659,000.00

23,911,620.00

471,794,820.00

12,349,401.00

459,445,419.00

II

Позиција

Економска
класификација

1

Функција у
буџету

Редни број

Апропријације које се повећавају

2

3

4

РАЗДЕО I
1
110
2
110
3
4

110
830

5

860

ОПИС

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
по одлуци о буџету

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
УВЕЋАЊА
(6+7)

5

6

7

8

- ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
13
411 Плате ,додаци и накнаде запослених
14
412 Социјални доприноси на терет
послодавца
15
414 Социјална давања запосленима
23
423 Услуге по уговору-медијске услуге
радија и тв
24
481 Дотације невладиним рганизацијамајубилеји и манифестације
УКУПНО I

РАЗДЕО V
1
130
2
160
3
4
5

160
160
160

6

160

- Г.У. ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
37
421 Стални трошкови
76
412 Социјални доприноси на терет
послодавца
83
423 Услуге по уговору
87
425 Текуће поправке и одржавање
88
425 Текуће поправке и одржавањесредства из буџета
99
512 Машине и опрема-средства из буџета
УКУПНО V

РАЗДЕО VI
1
130

- Г.У. ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
102
414 Социјална давања запослених
УКУПНО VI

47

31,043,000.00

522,000.00

31,565,000.00

5,557,000.00
0.00

12,500.00
145.00

5,569,500.00
145.00

19,785,000.00

1,041,000.00

20,826,000.00

7,830,000.00

51,500.00

7,881,500.00

64,215,000.00

1,627,145.00

65,842,145.00

6,105,000.00

335,800.00

6,440,800.00

1,582,000.00
3,135,000.00
3,314,000.00

8,500.00
3,500.00
14,500.00

1,590,500.00
3,138,500.00
3,328,500.00

8,306,000.00
2,091,000.00

145,000.00
37,000.00

8,451,000.00
2,128,000.00

24,533,000.00

544,300.00

25,077,300.00

310,000.00

607,610.00

917,610.00

310,000.00

607,610.00

917,610.00
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РАЗДЕО VII
1
130
2

130
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- Г.У. ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
117
416 Награде запосленима и остали
посебни расходи
955,000.00
118
423 Услуге по уговору
3,933,000.00
УКУПНО VII

РАЗДЕО VIII - Г.У. ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
1
130
135
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
2
3

911
912

149
160

426
463

Материјал
Трансфери осталим нивоима нивоима
власти-специјализоване услуге

4

912

160

463

Трансфери осталим нивоима властисоцијална давања запосленима

5

912

160

463

Трансфери осталим нивоима властистални трошкови-топлификација

6

912

160а

463

Трансфери осталим нивоима властимашине и опрема

7

920

162

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

8

920

163

463

Трансфери осталим нивоима властиновчане казне по решењу судова

9

920

163

463

Трансфери осталим нивоима властитрошкови путовања

10

920

163

463

Трансфери осталим нивоима властистални трошкови-топлификација

11

920

163

463

Трансфери осталим нивоима властинакнаде трошкова за запослене

12

920

163

463

Трансфери осталим нивоима властимашине и опрема
УКУПНО VIII

РАЗДЕО IX
1
810
2
820
3
820
4
810
5
810
6

810

- Г.У. ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ
173a
426 Maтеријал-школски спорт
193
426 Maтеријал
196
512 Машине и опрема
198
411 Плате ,додаци и накнаде запослених
199
412 Социјални доприноси на терет
послодавца
209
426 Материјал
УКУПНО IX

РАЗДЕО X
1
130
2
130
3
130
4
90

80,000.00
516,146.00

1,035,000.00
4,449,146.00

4,888,000.00

596,146.00

5,484,146.00

8,189,200.00
18,690,000.00

40,000.00
1,751,000.00

8,229,200.00
20,441,000.00

400,000.00

164,000.00

564,000.00

400,000.00

111,000.00

511,000.00

17,500,000.00

1,300,000.00

18,800,000.00

3,000,000.00

130,000.00

3,130,000.00

14,531,798.00

1.328.000,00

15,859,798.00

1,000,000.00

55,000.00

1,055,000.00

575,000.00

180,000.00

755,000.00

27,480,000.00

1,325,150.00

28,805,150.00

12,500,000.00

5,000.00

12,505,000.00

2,300,000.00

236,000.00

2,536,000.00

121,292,796.00

6,625,150.00

127,917,946.00

2,705,000.00
2,362,000.00
766,000.00
9,889,000.00

64,000.00
11,000.00
15,000.00
53,000.00

2,769,000.00
2,373,000.00
781,000.00
9,942,000.00

1,770,000.00
368,000.00

9,500.00
49,000.00

17,860,000.00

201,500.00

1,779,500.00
417,000.00
0.00
18,061,500.00

- Г.У. ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
236
414 Социјална давања запосленима
0.00
100.00
239
423 Услуге по уговору
438,000.00
92,000.00
242
426 Maтеријал
700,000.00
130,000.00
245
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
21,395,000.00
1,256,250.00
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100.00
530,000.00
830,000.00
22,651,250.00

17.06.2014.
5

90
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252

463

Трансфери осталим нивоима властитекуће поправке и одржавање

170,000.00

10,000.00

180,000.00

22,703,000.00

1,488,350.00

24,191,350.00

683,000.00

200.00

683,200.00

683,000.00

200.00

683,200.00

- Г.У. ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
266
416 Накнаде запосленима и остали
посебни расходи
268
451 Специјализоване услуге
269а
426 Материјал

250,000.00
4,398,000.00
2,158,620.00

132,000.00
500,000.00
27,000.00

382,000.00
4,898,000.00
2,185,620.00

УКУПНО XII

6,806,620.00

659,000.00

7,465,620.00

240,588,416.00

12,349,401.00

252,937,817.00

УКУПНО X

РАЗДЕО XI
1
130

- Г.У. ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
256
412 Социјални доприноси на терет
послодавца
УКУПНО XI

РАЗДЕО XII
1
130
2
3

421
421

Број 5

УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА

Апропријације по основу наменских трансфера
У складу са чл. 5. став 6. 3акона о буџетском систему (Службени гласник РС 54/09, 73/10,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) извршено је увећање и отварање следећих
апропријација по основу наменских трансфера:

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

1): За реализацију пројекта:"Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у МЗ Кузмин", Г.У. за пољопривреду одобрено је од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство 1.701.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

271а

451

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима-текуће субвенције за
пољопривреду-Пројекат уређења
каналске мреже

0.00

1,701,000.00

1,701,000.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

2) За регресирање превоза студената, Г.У. за образовање одобрено је од Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој 61.600,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

130

135

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

49

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

8,066,000.00

61,600.00

8,127,600.00
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Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

3) За реализацију пројекта:"Издавање часописа Споменица", Историјском aрхиву „Срем"
одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање 140.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

820

191а

423

Услуге по уговору

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

1,534,665.00

140,000.00

1,674,665.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

4) За реализацију пројекта:"Суфинансирање матичне делатности библиотеке Глигорије
Возаревић", Библиотеци „Глигорије Возаревић“ одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу
и јавно информисање 80.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1
2
3

820
820
820

190а
193а
196а

422
426
512

Трошкови путовања
Материјал
Машине и опрема

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

88,495.00
201,840.00
319,496.00

18,811.00
4,000.00
57,189.00

107,306.00
205,840.00
376,685.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

5) За реализацију пројекта:"Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у МЗ Манђелос", Г.У. за пољопривреду одобрено је од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду,водопривреду и шумарство 1.743.000,00 динара

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

271а

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима-текуће субвенције за
пољопривреду-Пројекат уређење
каналске мреже

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

1,701,000.00

1,743,000.00

3,444,000.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

6) За реализацију пројекта:"Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у МЗ Гргуревци", Г.У. за пољопривреду одобрено је од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду,водопривреду
и
шумарство
1.003.246,64
динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

271а

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима-текуће субвенције за
пољопривреду-Пројекат уређење
каналске мреже

50

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

3,444,000.00

1,003,246.64

4,447,246.64

17.06.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 5

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

7) За реализацију пројекта: "Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у МЗ Сремска Рача", Г.У. за пољопривреду одобрено је од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство 1.871.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

271а

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима-текуће субвенције за
пољопривреду-Пројекат уређење
каналске мреже

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

4,447,246.64

1,871,000.00

6,318,246.64

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

8) За реализацију пројекта:"Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у МЗ Шуљам“, Г.У. за пољопривреду одобрено је од Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство 1.107.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

271а

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима-текуће субвенције за
пољопривреду-Пројекат уређење
каналске мреже

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

6,318,246.64

1,107,000.00

7,425,246.64

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

9) За реализацију пројеката:"Обрада неинвентарисаних фрагмената фресака са римског
археолошког налазишта Сирмијум", „ Заштита и презентација културног наслеђа из уметничке збирке
Срем“, "Изложба хришћанство у Сирмијуму" и "Конзервација предмета од стакла из античке збирке
Музеја Срем", Музеју Срем одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 589.992,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1
2
3

820
820
820

191а
193а
196а

423
426
512

Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

1,674,665.00
205,840.00
376,685.00

171,000.00
129,000.00
289,992.00

1,845,665.00
334,840.00
666,677.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

10) За реализацију пројеката:"Реконструкција и обнова објекта Шлос у Голубинцима“ и
"Конзервација и реконструкција мозаика просторије 16 на локалитету Царска Палата Сирмијум", Заводу
за заштиту споменика културе одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 2.375.000,00
динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

820

191а

423

Услуге по уговору

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

1,845,665.00

51

296,540.00

2,142,205.00

Број 5
2

820

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
191в

424

Специјализоване услуге

2,630,000.00

2,078,460.00

17.06.2014.
4,708,460.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

11) За регресирање превоза ученика средњих школа, Г.У. за образовање одобрено је од
Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице 531.798,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

920

162

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

14,000,000.00

531,798.00

14,531,798.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

12) За регресирање превоза студената, Г.У. за образовање одобрено је од Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развоj 61.600,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

130

135

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

8,127,600.00

61,600.00

8,189,200.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

13) За реализацију пројекта:Стална историјска поставка "Срем кроз време", Музеју Срем
одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 324.994,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1
2
3

820
820
820

191а
193а
196а

423
426
512

Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

2,142,205.00
334,840.00
666,677.00

110,022.00
44,812.00
170,160.00

2,252,227.00
379,652.00
836,837.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

14) За реализацију пројекта:"Срем фолк фест", Центру за културу Сирмијумарт одобрено је од
Покрајинског секретаријата за финансије 80.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

820

191в

424

Специјализоване услуге

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

4,708,460.00

80,000.00

4,788,460.00

15) За реализацију пројекта:"Унапеђење културно-туристичког садржаја Града Ср.Митровица",
Г.У. за културу одобрено је од Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
полова 220.000,00 динара:
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Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ред. бр.

17.06.2014.

ОПИС

1

2

3

4

5

1

130

167в

421

Број 5

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

Стални трошкови

0.00

220,000.00

220,000.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

16) За реализацију пројекта:"Рестаурација и конзервација слика из фонда Галерије Лазар
Возаревић", Галерији Лазар Возаревић одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање 100.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

820

191в

424

Специјализоване услуге

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

4,788,460.00

100,000.00

4,888,460.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

17) За реализацију пројекта:"Уређење каналске мреже у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта у МЗ Гргуревцима", Г.У. за пољопривреду одобрено је од Покрајинског
секретаријата за пољопривреду,водопривреду и шумарство 34.753,36 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

271а

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима-текуће субвенције за
пољопривреду-Пројекат уређења
каналске мреже

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

7,425,246.64

34,753.36

7,460,000.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

18) За реализацију пројекта:"Суфинансирање трошкова адаптације музејског простора улазног
хола и дела ходника", Музеју Срема одобрено је од покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање 100.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1

820

192a

425

Текуће поправке и одржавање

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

150,000.00

100,000.00

250,000.00

19) За реализацију пројекта:"Набавка опреме-обнова светлосног парка", Позоришту Добрица
Милутиновић одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање 194.496,00
динара:
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Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ред. бр.

Број 5

ОПИС

1

2

3

4

5

1

820

196a

512

Машине и опрема

17.06.2014.

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

125,000.00

194,496.00

319,496.00

Ред. бр.

Функција

Позиција у
буџету

Економска
класифик.

20) За реализацију пројекта:"Спровођење техничких мера за побољшање безбедности саобраћаја
у зони ОШ Ј.Ј.Змај у С.М.", Г.У. за образовање одобрено је од Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова 236.000,00 динара:

ОПИС

1

2

3

4

5

1
2

130
130

258а
259а

423
426

ИЗНОС
АПРОПРИАЦИЈЕ
по Одлуци о буџету
(колона 7)

ИЗНОС
ПОВЕЋАЊА

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
НАКОН
ПОВЕЋАЊА
(6+7)

6

7

8

Услуге по уговору
Материјал

0.00
0.00

25,400.00
210,600.00

25,400.00
210,600.00

Након увећања и отварања апропријација у износу од 12.555.480,00 динара по основу наменских
трансфера, а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему укупни приходи и расходи су
планирани у износу од 2.609.225.000,00 динара.
У складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), у току 2013. године извршен је пренос вишка
средстава са апропријација у текућу буџетску резерву и утврђен нови распоред средстава по следећим
наменама:
Апропријације које се преносе у текућу буџетску резерву

6

7

8

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

270

451

Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама-текуће
субвенције за пољопривреду

19,500,000.00

8,000,000.00

11,500,000.00

УКУПНО:

19,500,000.00

8,000,000.00

11,500,000.00

Ред. бр.

Ekonomska
класифик.

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈА
НАКОН
ПРЕНОСА

Позиција у
буџету

ИЗНОС
ПРЕНОСА У
ТБР

Функција

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈА
ПО ОДЛУЦИ О
БУЏЕТУ

(6-7)

Позиција у
буџету

Ekonomska
класифик.

ОПИС

1

2

3

4

5

1

421

271б

451

Ред. бр.

Функција

Апропријације за које се средства користе из текуће буџетске резерве

Субвенције јавним

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈА
ПО ОДЛУЦИ О
БУЏЕТУ

РАСПОРЕД
СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

ИЗНОС
АПРОПРИЈАЦИЈА
НАКОН
ПРЕНОСА

6

7

8

0.00
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(6-7)

8,000,000.00
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нефинансијским предузећима
и организацијама-текуће
субвенције за пољопривредусубвенционисана камата
УКУПНО:

0.00

8,000,000.00

8,000,000.00

Након преноса вишка средства са апропријација у текућу буџетску резерву и њиховог новог
респореда, а у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему утврђена је висина текуће
буџетске резерве у износу од 40.603.934,26 динара.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ред.
Бр.

Конто

У 2013. години остварено је 2.100.127.798,40 динара прихода из буџета, или 89,44% планираних.
У односу на билансиране, приходи су за 248.032.815,60 динара, или за 10,56 % мањи од
планираних.
Планирани и остварени приходи по појединим групама као и њихово учешће у укупним
приходима дати су у следећем прегледу:
(у хиљадама динара)

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17

300
711
712
713
714
716
733
741
742
743
744
745
772
811
812
813
921

НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА

ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО

3
Пренети приходи из претходне године
Порези на доходак, добит и капиталне добитке

4

126.071
1.104.651
10
189.010
46.010
35.000
356.438
117.900
328.418
18.400
0
15.000
242
0
10
8.000
3.000
2.348.160

Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундирање расхода
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаје домаће финансијске имовине

УКУПНО:
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5

125.891
1.064.245
2
168.024
33.002
31.033
335.119
114.009
188.085
14.000
60
14.392
242
2.669
0
7.991
1.363
2.100.127

ИНДЕКС
(5:4)
6

99,86
96,34
20,00
88,90
71,73
88,67
94,02
96,70
57,27
76,09
0,00
95,95
100,00
0,00
0,00
99,89
45,43
89,44

СТРУКТУРА
кол. 4
7

кол. 5
8

5,37
47,04
0,00
8,05
1,96
1,49
15,18
5,02
13,99
0,78
0,00
0,64
0,01
0,00
0,00
0,34
0,13
100,00

5,99
50,68
0,00
8,00
1,57
1,48
15,96
5,43
8,96
0,67
0,00
0,69
0,01
0,13
0,00
0,38
0,06
100,00
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ОСТВАРЕНО

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

У оквиру економске класификације 711
Порез на доходак, добит и капиталне
добитке; Укупно остварени приходи износе
1.064.245.000,00 или 50,68% укупних буџетских
прихода; Порез на зараде остварен је у износу
од 841.238.000,00 динара или 40,06% укупних
прихода буџета. Порез на приходе од
самосталних делатности и Порез на приходе од
имовине остварени су у износу од
114.702.000,00 динара, док су Порези на друге
приходе остварени у износу од 80.449.000,00
динара. Приход од самодоприноса остварен је у
износу од 27.620.000,00 динара. У односу на
планиране, приходи ове групе остварени су са
96,34%.

600.000,00 динара

-

3.831.357,00 динара
8.000.000,00 динара
21.314.000,00 динара
800.000,00 динара
300.000,00 динара
80.000,00 динара

Примања од
продаје домаће
финансијске

Примања од
продаје осталих
осн.средс.

Примања од
продаје
покр.имовине

Примања од
продаје
непокретности

Меморандумске
ставке за
рефунд.расх.

Мешовити и
неодређени
приходи

Добровољни
трансфери од
физ.и пр.лица

Новчане казне

У оквиру економске класификације 714
Порез на добра и услуге; Укупно остварени
приходи износе 33.002.000,00 динара или 1,57%
укупних буџетских прихода; Порези, таксе и
накнаде на моторна возила су остварени у
износу од 30.340.000,00 динара, Накнада за
промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта остварена је у износу од 1.743.000,00
динара.
У оквиру економске класификације 716
Други порези; Укупно остварени приходи
износе 31.033.000,00 динара или 1,48% укупних
буџетских прихода. Целокупни приходи ове
економске класификације односе се на
Комуналну таксу на фирму.

У оквиру економске класификације 713
Порез на имовину; Укупно остварени приходи
износе 168.024.000,00 динара или 88,90%
планираних прихода; Порез на имовину
остварен је у износу од 96.322.000,00 динара.
Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу
од 15.509.000,00 динара, а Порез на капиталне
трансакције остварен је у износу од
56.193.000,00 динара. Учешће ове групе у
укупним је 8,00%.
-

Приходи од
продаје добара
и услуга

Приходи од
имовине

Трансфери од
других нивоа
власти

Други порези

Порез на добра
и услуге

Порез на
имовину

Порез на фонд
зарада

Порези на
доходак, добит
и капиталне

Пренети
приходи из
претходне

0

У оквиру економске класификације 733
Трансфери од других нивоа власти; Укупно
остварени приходи износе 335.119.000,00
динара или 15,96% укупних буџетских прихода.
На основу члана 28. Закона о буџету Републике
Србије за 2013. годину, годишњи износ укупног
ненаменског тренсфера који је додељен Граду
Сремска Митровица износи 287.173.824,00
динара. Поред тога остварени су и следећи
трансфери:

- Завод за заштиту споменика културе – пројекат „Сирмијум град
царева“
- Превоз ученика средњих школа и студентата
- Суфинансирање пројекта запошљавање
- Уређење каналске мреже МЗ на територији града
- Галерија- конзервација композитних слика Лазара Возаревића
- Музеј Срема – изложба хришћанство у Сирмијуму
- Установа за неговање културе „Срем“ – Фестивал беседнишва
56
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-

125.000,00 динара

-

1.026.000,00 динара
1.000.000,00 динара

-

150.000,00 динара
100.000,00 динара
4.750.000,00 динара

-

300.000,00 динара

-

47.400,00 динара
1.869.960,00 динара
140.000,00 динара
80.000,00 динара

-

589.992,00 динара
324.994,00 динара
80.000,00 динара
220.000,00 динара

-

100.000,00 динара
194.796,00 динара
236.000,00 динара

-

1.686.060,00 динара

Број 5

- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – аутоматизација позајмице
библиотечке грађе
- Израда и усвајање стратегије руралног развоја
- Градска управа за културу спорт и омладину- обележавање 1700-те
годишњице Миланског едикта
- Историјски архив „Срем“ – молерски радови
- Историјски архив „Срем“ – микрофиломвање архивске грађе
- Завод за заштиту споменика културе – реконтрукција мозаика у
Царској палати и обнова објекта Шлос
- Завод за заштиту споменика културе – Презентација мозаика Царска
палата Сирмијума
- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – куповина књига
- ПСЦ „Пинки“ – изградња соларних панела
- Историјски архив „Срем“ – издавање часописа Споменица
- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – суфинансирање матичне
делатности
- Музеј Срема-реализација више пројеката
- Музеј Срема – Пројекат „Срем кроз време“
- Центар за културу Сирмјумарт – Пројекат „Срем фолк фест“
- Градска управа за културу, спорт и омладину- унапређење културног
садржаја града
- Музеј Срема – адаптација музејског простора
- Позорише „Добрица Милутиновић“- набавка светлосне опреме
- Градска управа за привреду и предузетништво – побољшање
безбедности саобраћаја
- Градсла управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове –
замена елетролизера за дезинфекцију воде
приходи од продаје добара и услуга остварени су
у износу од 118.790.000,00 динара.

У оквиру економске класификације 741
Приходи од имовине; Укупно остварени
приходи износе 114.009.000,00 динара или
5,43% укупних буџетских прихода. У оквиру
ове групе остварени су следећи приходи:
-14.535.000,00 динара камате на средства
консолидованог рачуна трезора.У току 2013.
године Буџет града је у складу са чланом 10.
Закона о буџетском систему закључио уговоре о
пласману слободних новчаних средстава са две
банке и то: Hypo-Alpe Adria Bank и Credit Agricole
Bank,
-66.694.000,00 динара од накнаде за
коришћење шумског и пољопривредног
земљишта (средства од закупа државног
пољопривредног земљишта),
-28.954.000,00 динара од накнаде за
коришћење простора и грађевинског земљишта,
-3.826.000,00 динара од накнаде за
коришћење природних добара;

У оквиру економске класификације 743
Новчане казне и одузета имовинска корист
остварени су приходи у износу од 14.000.000,00
динара и чине 0,67% укупних буџетских
прихода.
У оквиру економске класификације 745
Мешовити и неодређени приходи остварено је
14.392.000,00 динара или 0,69% укупних
прихода буџета.
У оквиру економске класификације 772
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године остварена су
средстава у износу од 242.000,00 динара на име
рефундације породиљског боловања.
У оквиру економске класификације 811
Примања од продаје непокретности; Укупно
остварени приходи износе 2.669.000,00 динара
или 0,13 % укупних буџетских прихода;

У оквиру економске класификације 742
Приходи од продаје добара и услуга; Укупно
остварени приходи износе 188.085.000,00 динара
или 8,96 % укупних буџетских прихода. Приходи
од накнаде за уређивање грађевинског земљишта
остварени су у износу од 61.775.000,00 динара, а

У оквиру економске класификације 813
Приходи од продаје осталих основих
57
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средстава; Укупно остварени приходи износе
7.991.000,00 динара или 0,38 % укупних
буџетских прихода;

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У оквиру економске класификације 921
Примања од продаје домаће финансијске
имовине; Укупно остварени приходи износе
1.363.000,00 динара или 0,06 % укупних
буџетских прихода;

Укупно извршени расходи у 2013.
години износе 2.048.749.433,09 динара и
остварени су са 87,25% у односу на планиране.
Остварени расходи и издаци по
разделима дати су у следећем прегледу:

Ближи распоред прихода по економској
класификацији и врстама дат је у Посебном
делу Одлуке.

(у хиљадама динара)
Ред.
Бр.

Раздео

НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7

I
II
III
IV
V
VI
VII

8
9
10

VIII
IХ
Х

11
12

ХI
XII

Скупштина града
Стручна служба Скупштине града
Градоначелник и градско веће
Градско јавно правобранилаштво
Градска управа за буџет и финансије
Градска управа за опште и заједничке послове
Градска управа за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за образовање
Градска управа за културу, спорт и омладину
Градска управа за здравствену, социјалну и
заштиту животне средине
Градска управа за привреду и предузетништво
Градска управа за пољопривреду
УКУПНО:

ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО
4

кол. 4

кол. 5

6

7

8

31.443
5.157
106.853
5.092
878.719
91.702

30.561
4.842
97.632
4.918
720.385
76.190

97,19
93,89
91,37
96,58
81,98
83,08

1,34
0,22
4,55
0,22
37,42
3,91

1,49
0,24
4,77
0,24
35,16
3,72

120.039
449.266
378.892

104.167
420.290
343.401

86,78
93,55
90,63

5,11
19,13
16,14

5,08
20,51
16,76

125.860
24.571
130.566
2.348.160

106.556
22.467
117.340
2.048.749

84,66
91,44
89,87
87,25

5,36
1,05
5,56
100,00

5,20
1,10
5,73
100,00

ПЛАНИРАНО

1,800,000

5

СТРУКТУРА

ИНДЕКС
( 5:4 )

ОСТВАРЕНО

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
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Градска управа за
пољопривреду

Градска управа за
привреду и
предузетништво

Градска управа за
здравствену,
социјалну и
заштиту животне

Градска управа за
културу, спорт и
омладину

Градска управа за
образовање

Градска управа за
урбанизам,
комуналне и
инспекцијске

Градска управа за
опште и заједничке
послове

Градска управа за
буџет и финансије

Jaвно
правобранилаштво
града

Градоначелник и
градско веће

Скупштина града

0

Стручна служба
Скупштине града

200,000
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управе финансира ЈП Дирекција за изградњу
града у износу од 526.600.974,83 динара, месне
заједнице из самодоприноса и из буџетских
средстава у износу од 79.108.390,24 динара.

Из изнетих података можемо закључити
да су сви директни буџетски корисници своје
активности обављали у оквиру средстава која су
им Одлуком о буџету утврђена и да је утрошено
87,25 % од укупно планираних средстава.

Распоред расхода и издатака по
прописаној економској класификацији је
следећи:

Најзначајније учешће (35,16%) у укупно
утрошеним средствима буџета има Градска
управа за буџет и финансије, јер се преко ове

(у хиљадама динара)
СТРУКТУРА

Ред.
Бр.

коном.
класи.

ОПИС

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

ИНДЕКС
(5:4)

кол. 4

кол. 5

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
3

41
42
43

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација

4.
5.
6.
7.

44
45
46
47

Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања

8.

48

Остали расходи

9.
10
11.

49
51
54

Резерве
Основна средства
Природна имовина (земљиште)

12.
13

61
62

Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
УКУПНО:

551.113
811.934

537.041
712.012

97,45
87,69

23,47
34,58

25,47
33,76

150
2.000
171.599
255.954

0
1.443
102.425
225.637

0,00
72,15
59,69
88,16

0,01
0,09
7,31
10,90

0,00
0,07
4,86
10,70

58.010

55.741

96,09

2,47

2,64

180.294
5.000
288.717

164.414
0
228.096

91,19
0,00
79,00

7,68
0,21
12,30

7,80
0,00
11,13

10.084
13.200

8.823
13.013

87,50
98,58

0,43
0,56

0,42
0,62

105
2.348.160

104
2.048.749

99,05
87,25

0,00
100,00

0,00
100,00

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

Набавка финансијске имовине
Отплата главнице
Природна имовина (земљиште)
Основна средства
Резерве
Остали расходи
Права из социјалног осигурања
Донације и трансфери
Субвенције
Отплата камата
Амортизација
Коришћење услуга и роба
Расходи за запослене
0

100,000

200,000

300,000
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47 Права из социјалног осигурања износе 55,7 милиона динара и односе се на
накнаде за становање и живот, накнаде за
трошкове сахрана, накнаде за исхрану и
смештај ученика, студентске стипендије, превоз
ученика средњих школа и студената и превоз
грађана старијих од 65 година.

41 Расходи за запослене – остварени су
у износу од 537 милиона динара и чине 25,47 %
расхода буџета. Обухватају расходе за плате
свих запослениих који се финансирају из
буџета, измирење социјалних доприноса на
терет послодавца и накнада запослених.
42 Коришћење роба и услуга - за
набавку роба и услуга за све буџетске
кориснике издвојено је 712 милиона динара или
33,76 % расхода буџета.

48 Остали расходи - износе 164,4
милиона динара и односе се на дотације
невладиним организацијама, порезе, обавезне
таксе и казне, као и накнаде штете.

44 Отплата камата - за отплату камата
издвојено је 1,4 милиона динара или 0,07%
расхода буџета.

51 Основна средства - (изградња
инфраструктуре, објеката и набавка опреме)
утрошено је 228 милиона динара или 11,13 %
расхода буџета града.

45 Субвенције - у износу од 102,4
милиона динара или 4,86 % расхода усмерене су
за: Агенцију за рурални развој у износу од
3.225.000,00 динара,ЈКП „Водовод“ у износу од
8.184.000,00 динара, ЈП „Сирмијум пут“
1.262.000,00
динара,
ЈКП
„Комуналије“
6.000.000,00 динара, ЈКП регионална депонија
„Срем-Мачва“ 10.000.000,00 динара, приватним
предузећима 2.399.000,00 динара, текуће
субвенције за пољпривреду 71.356.000,00
динара.

54 Природна имовина - (земљиште)
утрошено је 8,8 милиона динара,
61 Отплата главнице - утрошено је 13
милиона динара, за кредит буџета града.
Ближи
распоред
средстава
по
економској класификацији и по корисницима
дат је у Посебном делу Завршног рачуна.

46 Донације и трансфери - у износу
225,6 милион динара или 10,70 % расхода
буџета односе се на:
- Финансирање
особа
са
инвалидитетом 1,1 милиона динара
- Трансфере основним школама 104,7
милиона динара
- Трансфере средњим школама 77,9
милиона динара
- Центар за социјални рад „Сава“ 23,5
милиона динара
- ШОСО „Радивој Поповић“ – радни
центар и дневни боравак 2,8
милиона динара
- Примарна здравствена заштита 15,6
милиона динара.

А.
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ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
Буџетски дефицит, дефинисан чланом 2.
став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему
представља разлику између укупног износа
прихода и примања остварених по основу
продаје нефинасијске имовине и укупног износа
расхода и издатака за набавку финансијске
имовине. Остварен је у износу од 62.759.444,14
динара.
Укупан фискални дефицит је буџетски
дефицит коригован за трансакције у имовини и
обавезама које су извршене у циљу спровођења
јавних политика.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака

1.

Укупни приходи и примања од продаје нефинасијске
имовине ( класе 7 и 8 )
1.1. Текући приходи ( класа 7 )
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине ( класа 8 )

60

1.972.873.182,76 динара
1.962.212.738,96 динара
10.660.443,80 динара
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2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине ( класе 4 и 5 )
2.1. Текући расходи ( класа 4 )
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине ( класа 5 )

2.035.632.626,90 динара
1.798.713.983,17 динара
236.918.643,73 динара

Буџетски дефицит (1-2)= (7+8)-(4+5)
-

Број 5

-62.759.444,14 динара

Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

104.017,00 динара
-

Укупан фискални дефицит (7+8)-(4+5)+(92-62)

-62.863.461,14 динара

Б. Рачун финансирања
I Примања од задуживања ( категорија 91 )
I I Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
III Издаци за отплату главнице дуга ( 61 )

1.363.148,41 динара
13.012.789,19 динара

Нето финансирање ( I + II-III)

11.649.640,78 динара

Укупан фискални дефицит плус нето финансирање

-74.513.101,92 динара

Неутрошена средства из претходних година

125.891.467,23 динара

Резултат након корекцијеУкупан буџетски суфицит

51.378.365,31 динара

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА У 2012. ГОДИНИ
·

Консолидовани приходи и примања

Укупно остварени консолидовани приходи и примања трезора у 2013. години износе
2.122.187.000,00 динара. Приходи и примања градског буџета износе 1.974.236.000,00 динара или
93,03% укупних прихода, док су 147.951.000,00 динара или 6,97% сопствени и остали приходи
буџетских корисника који су обухваћени консолидацијом.

93.03%
ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

6.97%

61
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Остварени приходи и примања дати су у следећем прегледу:
(у хиљадама динара)
Ред.
бр.

КОНТО

ОПИС

ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА
ГРАДА

ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

4

5

УКУПНИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

1

2

3

1.
2.
3

71
73
74

1.296.306
335.119
330.546

0
37.764
91.620

1.296.306
372.883
422.166

61,08
17,57
19,89

4

77

242

3.774

4.016

0,19

5

79

0

13.598

13.598

0,64

6

81

10.660

0

10.660

0,50

7

82

0

1.195

1.195

0,06

8

92

Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Приходи из буџета
Примања од продаје основних
средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје домаће
финансијске имовине

1.363

0

1.363

0,06

УКУПНО:

1.974.236

147.951

2.122.187

Приходи из буџе та, 0.64

Примања од продаје
основних средстава, 0.50

6

%
Структура
КОЛ. 6

7

100,00

Примања од продаје
залиха, 0.06

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода,
0.19

Примања од продаје
домаће финансијске
имовине , 0.06

Други приходи, 19.89

Порези, 61.08

Донације и трансфери ,
17.57

СТРУКУРА ПРИХОДА

2.203.264.000,00
динара.
Од
тога
2.048.749.000,00 динара или 92,99%
извршено је преко буџета града, а
154.515.000,00 динара или 7,01% су расходи
код буџетских корисника који су извршени
из сопствених и осталих прихода директних
и индиректних буџетских корисника.
У следећем прегледу дати су расходи
и издаци по економској класификацији као
и њихово учешће у укупним расходима:

Детаљна структура прихода и
примања буџета града дата је у билансу
прихода и расхода по завршном рачуну
буџета Града Сремска Митровица за 2013.
годину.
● Консолидовани расходи и
издаци
издаци

Укупно консолидовани расходи и
у
2013.
години
износе
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(у хиљадама динара)
Ред.
Екон.
бр. класиф.
1

2

1

41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
54
61
62

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ОПИС

КОНСОЛИДОВАНИ
РАСХОДИ

% СТРУКТУРА
кол. 4

3

4

5

Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
Основна средства
Залихе
Природна имовина
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :

СТРУКТУРА РАСХОДА

594.327
758.769
31
1.565
102.425
226.602
68.871
198.379
229.983
372
8.823
13.013
104
2.203.264

26,97
34,44
0,00
0,07
4,65
10,28
3,13
9,00
10,44
0,02
0,40
0,59
0,00
100,00

Залихе 0,02
Природна имовина 0,40

Основна средства
10.44

Отплата главнице 0,59
Набавка финансијске
имовине 0,00

Остали расходи
9.00
Расходи за запослене
26.97
Права из социјалног
осигурања
3.13

Донације и трансфери
10.28

Коришћење роба и
услуга
34.44

Субвенције
4.65
Отплата камата 0,07
Употреба основних
средстава 0,00

запослених за све индиректне и директне
буџетске кориснике у граду.
За
измирење
сталних
трошкова
буџетских корисника, набавку роба и услуга,
текуће поправке и одржавање утрошено је 758,8
милиона динара.

Из наведеног прегледа уочава се да је
82,13% средстава извршено за расходе за
запослене, коришћење роба и услуга, дотације и
трансфери и основна средства.
Расходи за запослене у износу од 594,3
милиона динара обухватају расходе за
измирење зарада запослених, социјалних
доприноса на терет послодавца и накнада
63
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За отплату камата по кредитима
извршени су расходи у износу од 1,6 милиона
динара.
Средства за субвенције у износу од
102,4 милиона динара односе се на
финансирање јавних комуналних предузећа, као
и субвенције за пољпривреду.
За
основна
средства
(изградњу
инфраструктуре, објеката и набавку опреме)
утрошено је 230 милиона динара или 10,44 %
укупних расхода.
За отплату главнице кредита извршени
су раходи у износу од 13 милиона динара.

156.

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
17.06.2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
ДОНОСИ СЕ Стратегија руралног
развоја Града Сремска Митровица 2014-2020.
године.
Саставни део овог закључка је
Стратегија руралног развоја Града Сремска
Митровица 2014-2020. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Сл.листу града
Сремска Митровица
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 35-204/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
64
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Поштовани,
На територији града Сремска Митровица налази се 23 сеоска насеља што чини
више од половине његове укупне територије. То је био довољан разлог да приступимо
изради документа којим ћемо поставити оквире за развој руралних средина.
У фокусу сваког квалитетног стратешког планирања је одређивање визије
будућности и њене пројекције на решења друштвених, економских, техничких,
институционалних и проблема везаних за очување традиционалних вредности и животне
средине.
Стратегија руралног развоја града Сремска Митровица је припремљена на основу
савремених кретања у области стратешког планирања и треба да обезбеди наше
сигурније и квалитетније приближавање Европској Унији и савременом свету уопште.
Овај стратешко планско-програмски документ је средство за успешно управљање
развојем руралних подручја.
Наша визија темељи се на осмишљеном стратешком приступу који повезује
локалне активности и циљеве са важним националним и приоритетним европским
циљевима. Ово је кључни документ и алат примене политике руралног развоја, а
предстаља и основ за приступ европским инвестиционим фондовима.
Модел руралног развоја има за циљ задржати становништво у руралним
подручјима, изједначити квалитет живота у руралним и урбаним подручјима, омогућити
повратак становништва, повећати конкурентност понуде и производње и тиме створити
боље услове за сеоско становништво.
Утврдили смо циљеве, приоритете и мере и дефинисали програме развоја.
Схватили смо да је од изузетног значаја повезивање свих сектора, јавног,
приватног и цивилног јер само заједничким снагама можемо остварити стратешке
циљеве који доводе до оживљавања и оснаживања руралног подручја. Битно је да
истакнемо да су свој допринос изради овог документа дали грађани, организације
цивилног сектора, интересне заједнице, представници привреде и јавних комуналних
предузећа као и политичких фактора уз подршку локалних стручњака из анализираних
области.
Задатак је јасан - уједначен рурални развој, заснован на одрживој пољопривредној
производњи уз поштовањe просторних, социјалних, економских и еколошких интереса
садашњих и будућих генерација.
Планирање сопственог развоја представља
одговорност за будућност и утврђивање визије, односно задатака и средстава потребних
да би се остварили зацртани циљеви.
Остваримо циљеве заједно!
ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
Бранислав Недимовић
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ИНДЕКС ПОЈМОВА:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

·
·

·
·
·

Агробизнис - обухвата пољопривредну производњу у ужем и ширем смислу
(пољопривредна производња се одвија у склопу са прерађивачком индустријом);
Аутохтоне - (grc. Autos/sam, isti; chthon/tlo, zemlja) све оно што је традиционално
на одређеном географском подручју;
Афирмација - (l. affirmation) потврђивање, потврда, тврђење, исказ дат под
заклетвом;
Валоризација - (l.valor vrednosti) одређивање вредности, процена, подизање
вредности;
Верификација - доказивање неке тврдње, поставке, хипотезе и сл. Изводи се на
више начина од којих су експериментални докази валидни;
Високо додата вредност - посебан, специјалан допринос који се остварује као
резултат пословне активности;
Вулнерабилне групе - (nl. Vulnerabilis) рањив, који се може ранити, повредити,
осетљив; фигуративно: слаб, неотпоран;
Гиганти - (grc. Gigantos) раса дивова настала у Грчкој, величина;
Глобализација - Процес којим се у данашњем свету постепено укидају
ограничења протока роба, услуга, људи и идеја, међу различитим државама и
деловима света;
Гравитира - постоји;
Девастација - (lat. Devastatio) пустошење, опустошивање, уништавање, разарање;
Депопулација - смањење броја становника неког краја или земље, због
исељавања и малог прираста броја рођених, због чега у руралним подручјима
остаје углавном старије становништво;
Депривација - стање потпуно или недовољно испуњење психичких, социјалних
или емотивних потреба људи. Релативна депривација подразумева осећање
украћености по питању оних ствари, за које особа верује, да на њих има право.
Она се испољава као незадовољство које људи осећају онда, када упореде свој
друштвени положај са другима и схвате да су у неповољнијој ситуацији од њих;
Дефицитарна - мањкав, непотпун, коме нешто недостаје;
Диверсификација - (eng. Diversitification, nem. Diversifikation, Ausweitung des
Angebots), употпуњење или проширење производног (услужног) или продајног
програма, укључивањем нових производа или услуга, које се разликују од
досадашњих;
Егзистирање - (l. Existere) бити, постојати, живети, налазити се, трајати;
Експанзија - (nl. Ekspansio) ширење, раширивање, проширење, раширеност,
напон;
Екстензивно сточарство - узгој стоке на пашњацима уз мала улагања и
скромније приносе;
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ECDL start - основни европски стандард за рад на рачунарима који обухвата
пакет: општег познавања рада са датотекама, обраде текста, табличних
калкулација и коришћења интернета;
Имплементација - примена у пракси, спровођење;
Иновација - примена нове, побољшане идеје, поступка, добра, услуге, процеса
који доноси нове промене или квалитете у примени;
Интегрални приступ - приступ којим се обухватају знања из других области;
IPA - (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance) Инструмент за претприступну
помоћ, који је усвојила Европска унија у циљу пружања финансијске подршке
земљама југоисточне Европе у њиховом постепеном приближавању европској
политици и стандардима, све до испуњавања свих неопходних критеријума за
улазак у Европску унију;
IPARD - претприступни програм Европске уније за раздобље 2007-2013.
Саставни је део IPA-e односно њена V компонента – Рурални развој;
Кластер - Група предузећа или удружења произвођача из једне гране, укључујући
и произвођаче сировина, као и владиних и невладиних организација и научних и
образовних институција које тако удружене решавају заједничке проблеме;
Комасација - укрупњавање земљишта је аграрно правна мера која се спроводи у
сврху груписања земљишних честица ради рационалније аграрне производње;
Координатор - особа која води одређену групу и надзире организацију посла;
Коридор - ( tal. Corridore) део земље или линија која спаја једну државу са морем;
Културна баштина - „добра“ која су наслеђена од претходних генерација а имају
специфичну вредност за људе и треба да буду сачувана за будуће генерације;
LEADER - приступ локалном развоју. Помаже да се локално становништво суочи
са проблемима на сопственој територији, приступ од нижег ка вишем, партнерски
приступ;
Максимизација - достизање највишег могућег нивоа;
Материјална баштина - обухвата: сакралне грађевине, споменике, материјална
уметничка дела;
Меандри - вијугави делови корита равничарских река;
Менторинг - надгледање и подршка;
Мобилијар - покретна имовине (за улице, паркове), баштенске гарнитуре, клупе,
жардињере, љуљашке, клацкалице;
Мртваје - напуштени меандри без воде;
Мулти-секторски приступ - комбинација више привредних сектора у оквиру
једног пројекта;
Нематеријална баштина - обухвата: изразе, језик, манифестације, фестивале,
традиционална јела, традиционалне занате итд.
Органска производња - одржавање здравља земљишта, екосистема и људи.
Ослања се на еколошку производњу, биолошку разноврсност и производњу
прилагођену локалним условима. Подразумева добијање производа под строго
контролисаним условима производње, који су законски регулисани;
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Орографски - описивање брда и планина; орографска карта на којој су
представљене планине и брда;
Ревитализација - Оживљавање, враћање живости, препорођење;
Ресурси - (fr. La ressource/sredstvo, lat. Resurgere/izvirati) средство које је
потребно за провођење или довршавање једне радње. Ресурс може бити
материјално добро или нематеријална имовина;
Реципијент - (recipients) онај који прима, прималац;
Стараче - (мртва вода или стара река) пресечени и напуштени меандри;
СТАР програм - (eng. Serbian Transitional Agriculture i Reform) пројекат реформе
пољоприврееде у транзицији;
SWOT анализа - алат за упознавање ситуације у предузећу или одељењу (анализа
постојећег стања кроз снаге, слабости, претње и могућности);
Универзални дизајн - доступност, приступачност особама са инвалидитетом
(јавни превоз, објекти, системи, услуге, рампе на прилазима);

СКРАЋЕНИЦЕ:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ADSL - (eng. Asymmetric Digital Subscriber Line), Асиметрична дигитална
претплатничка линија;
АРРСМ - Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица;
ЕУ - Европска унија;
IPTV - Интернет протокол телевизија;
КРПГ - Комерцијално регистровано пољопривредно газдинство;
LTE - (eng. Long Term Evolution) Дугорочна еволуција;
ЛАП - Локални акциони план;
ЛЕАП - Локални еколошки акциони план;
НВО - Невладине организације;
НП - Национални парк;
НСЗ - Национална служба за запошљавање;
ППППН - Просторни план подручја посебне намене;
ПСС - Пољопривредна стручна служба;
РПГ - регистровано пољопривредно газдинство;
РРА - Регионална развојна агенција;
СРР - Стратегија руралног развоја;
СРП - Специјални резерват природе;
ЦЕУР - Центар за економско унапређење Рома.
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1. Кратак преглед/резиме СРР-а
Израда Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица, трајала је у
континуираном раду шест месеци. Циљ израде Стратегије јесте, да препознавањем
објективних проблема, сагледава стање у локалној заједници и утиче на позитивне
промене у одређеном временском периоду.
Принципи за остваривање пуног потенцијала LEADER приступа су: локалне
стратегије руралног развоја територијално специфичне, локална јавно-приватна
партнерства, приступ одоздо на горе, мулти-секторски приступ, иновација, сарадња и
умрежавање.
Током израде Стратегије одржано је осам састанака радних група, као и јавни
увид у Нацрт Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица. Предлози који су
добијени током целокупног процеса путем радионица, састанака и јавних увида, као и
путем електронске поште и упитника, валоризовани су од стране радног тима и
увршћени у стратегију.
У процесу креирања Стратегије, ангажовани су представници сва три сектора са
процентуалном заступљеношћу од: приватног сектора 23%, цивилног 35% и јавног 42%.
Сам стратешки документ је базиран на искоришћавању потенцијала, вредности и
могућности (партнерства и доступних фондова) ради решавања идентификованих
проблема и унапређења стања у руралном подручју.
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Кључне области које ће се у наредних седам година унапредити су,
пољопривреда, инфраструктура и туризам, уз одговорно коришћење природних ресурса
и бригу о социјалним питањима на територији Града Сремска Митровица.
Испуњавањем поменутих циљева допринећемо остваривању визије Стратегије
руралног развоја Града Сремска Митровица.
Табела бр.1: Преглед основних података и бројки
Подручје обухваћено СРР
Број месних заједница
Број катастарских општина
Број насељених места
Површина
Насеље са највећом и
најмањом површином
Број домаћинстава (2011)
Насеље са највећим и
најмањим бројем
домаћинстава (2011)
Број становника (2011)
Рурално насеље са
највећим и најмањим
бројем становника (2011)
Густина насељености
( стан./km2)
Број чланова по
домаћинству
Апсолутни пад
становништва 2002/2011.
Број запослених/број
незапослених (2013)
Климатски услови
Главне привредне гране

Најзначајније културно –
историјске знаменитости

Природне вредности
Типични производи
подручја

Територија Града Сремска Митровица
26
23
26
762km2
Лаћарак 8,53km2
Бешеновачки Прњавор 0,21km2
27 535
Лаћарак 3 302
Бешеновачки Прњавор 36
79 773
Лаћарак 10 931
Бешеновачки Прњавор 83
104,7
2,89
6 129
15 902/7 094
Умерено континентална клима, са средњом
годишњом температуром од 10,8˚С
Доминантна пољопривреда уз прерађивачку,
фармацеутску, металну, производњу
електронике, аутомобилске индустрије и
производњу папирне амбалаже
Калварија, Легет, Мала страна –
преисторијске насеобине, Сирмијум са
целокупном културно - историјском
баштином, архитектура из доба
Аустроугарске монархије и фрушкогорски
манастири
Национални парк Фрушка гора, река Сава, 12
природних добара и Специјални резерват
природе Засавица
Сремски кулен, фрушкогорски липов мед,
сремски сир, традиционално кулинарство
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Визија
Уједначен рурални развој, заснован на одрживој пољопривредној
производњи уз поштовањe просторних, социјалних, економских и еколошких
интереса садашњих и будућих генерација.
Средина пријатна за живот, перспективна, привлачна за улагања, са
диверсификованом економијом која омогућава раст запослености и све
бољи стандард својим становницима.
Квалитетна туристичка понуда, утемељена на природном и
културно-историјском наслеђу.
Рурално подручје са здравим, образованим и задовољним становништвом,
способним за прилагођавање променама уз очување традиционалних
вредности.
Рурални развој Града Сремска Митровица има подршку јаке мреже
партнерства, грађана, локалне самоуправе, државе и невладиних
субјеката, као и побољшану регионалну сарадњу и координацију.
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1.1. Законски оквир руралног развоја у Србији
Најважнији акти којима се регулише област развоја руралних подручја су Закон о
пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју и Национални програм руралног развоја:
·

Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр.
41/2009)

Циљ Закона о пољопривреди и руралном развоју је да се систематизују и
дефинишу циљеви пољопривредне политике и устроји систем коришћења и расподеле
државних подстицаја. Ови циљеви су предуслов за успостављање стандарда ЕУ у
области пољопривреде. Закон уређује циљеве пољопривредне политике и начин њеног
остваривања, врсте подстицаја и услове за остваривање права на подстицаје, Регистар
пољопривредних газдинстава и евидентирање и извештавање у пољопривреди, с тим што
су ступањем на снагу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“ бр. 10/2013) престале да важе одредбе које се односе на
подстицаје и коришћење постицаја.
·

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“ бр. 10/2013)

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју уређује врсте
подстицаја, начин коришћења подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју, као и услове за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и
руралном развоју. Овим Законом утврђене су три врсте подстицаја: директна плаћања,
подстицаји мерама руралног развоја и посебни подстицаји.
·

Национални план руралног развоја

План укључује следеће приоритете и циљеве: предузимљива рурална Србија,
конкурентска пољопривреда, унапређена екологија, напредне и свеобухватне заједнице.
Поред наведених докумената и закона значајно је поменути и: Закон о
регионалном развоју („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 30/2010), Закон о сточарству
(„Службени гласник РС“ бр. 41/2009), Закон о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09), Закон о претварању друштвене својине на
пољопривредном земљишту у друге облике својине („Службени гласник РС“ бр. 49/92 и
54/96), Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде
(„Службени гласник РС“ бр. 30/10), Закон о органској производњи („Службени гласник
РС“ бр. 30/10), Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“ бр. 41/09), Закон о
добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09), Закон о здрављу биља
(„Службени гласник РС“ бр. 41/09) и Закон о јавним складиштима за пољопривредне
производе („Службени гласник РС“ бр. 41/09) итд.
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1.2. ЕУ политика руралног развоја
Политика руралног развоја има приоритетно место у развојној политици Европске
уније. Пољопривреда је витална делатност за све земље чланице Европске уније. У
руралним областима живи 56% становништва на 91% укупне територије. Европска унија
се определила за свестрани аграрни и рурални развој, путем модернизације
пољопривредне производње и прераде, како би се повећала продуктивност, квалитет,
економичност, конкурентност и диверсификација производње и производа, развила
органска производња, афирмисао мултифункционални и интегрални развој руралних
средина, побољшао животни стандард становништва у руралним областима, очували
природни ресурси и животна средина.
Заједничка агроекономска, агроеколошка и рурална политика, донела је значајне
позитивне ефекте у стабилности производње и тржишта аграрних производа, пораста
прихода произвођача, сигурности у снабдевању, независности од увоза и повећања
извоза, свестраног руралног развоја и заштите животне средине.
Европска политика за рурални развој обезбеђује низ мера, које се односе на
економски еколошки, културолошки и социолошки развој друштва.
•
•
•
•
•

Основни циљеви руралног развоја су:
Изједначавање квалитета живота у руралним и урбаним подручјима;
Задржавање становништва у руралним подручјима;
Стварање услова за повратак становништва из урбаних у руралне средине;
Повећање конкурентности пољопривредне производње у циљу стварања
већег дохотка;
Подршка свим економским, еколошким и друштвеним активностима локалног
становништа;

У оквиру актуелних мера подршке руралном развоју, нагласак је на LEADER
програму, у оквиру кога се реализују пројекти засновани на узајамном препознавању и
заступању интереса и циљева локалних акционих група (ЛАГ).
IPARD је компонента која се односи на рурални развој. Намењена је земљама
кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком
пољопривредном политиком ЕУ. Саставни је део IPA-е односно његова V компонента –
рурални развој. Кроз процес коришћења ове компоненте земље кандидати за чланство у
ЕУ припремају се за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за
рурални развој (European Agricultural Fund for Rural Development- EAFRD).
Европска комисија је 14. 03. 2014. године, усвојила нови буџетски седмогодишњи
период финансирања реформи економског, друштвеног и политичког преображаја.
Уредба IPA II је употпуњена Заједничком имплементационом уредбом (CIP) која је скуп
правила и процедура за све спољашње инструменте деловања. Уместо досадашње поделе
на пет компоненти, уводи се секторски приступ по областима. У односу на претходни
програм, постоје одређене кључне разлике у смислу, да све земље кориснице могу
аплицирати за финансијску подршку у оквиру свих пет области. Такође, наводи се
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могућност коришћења стимулативних подстицаја за кориснице које остваре најбољи
резултат.
1.3. Потреба за доношењем СРР-а и стварање партнерства
Подручје Града Сремска Митровица, традиционално се везује за интензивну
пољопривредну производњу. У периоду од шездесетих до осамдесетих година, прошлог
века, интензивирана је прерађивачка производња. Осамдесетих и деведесетих година, на
подручју Града Сремска Митровица, тада општине, радиле су Сремска млекара,
Шећерана, Корн продукт, Митрос, Митросрем, Матроз, Провамин и Пинки. Уз
Пољопривредни институт „Др Петар Дрезгић“ (данас Пољопривредну стручну службу
Сремска Митровица) представљали су кључну карику у развоју региона.
Деведесетих година, током периода санкција и инфлације и након две хиљадите,
уз неуспешне приватизације, овај кључни сектор нестаје са тржишта. Истовремено и
други гиганти се гасе, расте незапосленост. Паралелно са тим, долази до смањења броја
сточног фонда, застаревања механизације, гашења газдинстава и до депопулације села.
Праћењем броја становника кроз пописе, уочавамо тенденцију смањења
популације, броја домаћинстава, чланова по домаћинству, младих у сеоским подручјима.
Територија Града Сремска Митровица била је
традиционално везана за
пољопривредно-индустријску делатност. Становништво није било припремљено за крах
економије и део је мигрирао, а део се окренуо приватном бизнису. Дошло је до
експанзије предузетништва, али је тај сектор током година показао изузетну
нестабилност. Транзиција је захтевала велику флексибилност за коју предузетници, мала
и средња предузећа, нису имали довољно потенцијала.
Неопходност креирања стратешког документа, уочава се кроз анализу
потенцијала региона и потреба становништва. Територија Града Сремска Митровица
има повољан геостратешки положај и велике потенцијале за развој интензивне,
екстензивне и органске пољопривреде. Налази се на раскршћу путева, у умерено континенталним климатским условима са могућностима финализације примарних
производа. Природна добра од изузетног значаја су, Специјални резерват природе
Засавица, Национални парк Фрушка гора и река Сава, који последњих десет година
имају тенденцију повећања броја туриста. Град Сремска Митровица је препознатљив по
бројним брендовима почев од Сирмијума, Засавице, Сремског кулена до многобројних
манифестација као што су: Срем фолк фест, Коло Срема, Фестивал беседништва
„Sirmium lux verbi – Сирмијум свестлост речи“, Фестивал гудача, Бостанијада,
Котлићијада итд.
Постоји тенденција удруживања пољопривредних произвођача у удружења
(куленџија, сточара, овчара, млекара, свињара, пчелара, воћара и повртара) и задруге али
изостаје финализација производа. Повећан је број туриста уз недовољне смештајне
капацитете. Изражена је депопулација села као и недовољне културне, спортске и друге
активности у руралним подручјима. Према подацима Националне службе за
запошљавање на територији Града Сремска Митровица има 7 225 (фебруар 2014)
незапослених.
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Интегралним приступом анализе стања, идентификације проблема, валоризације
могућности и ограничења, указује се на потребу израде развојног документа руралног
подручја.
1.4. Главни подаци везани за дефинисано подручје
Подручје Града Сремска Митровица, броји 79 773 становника на површини од
762km2. Густина насељености износи 104,7 становника по km2. У урбаном делу подручја
живи 47,1% становника, док у руралном 52,9%. Рурално подручје партнерства, као и
већина руралних региона у Србији, има тренд смањења броја становника услед
миграције становништва у градове и негативне стопе природног прираштаја.
Графикон бр.1: Удео руралног и урбаног становништва
Града Сремака Митровица

Извор: Завод за статистику (2011)

Кроз приступ изради Стратегије руралног развоја преко LEADER
принципа, препознате су кључне потребе руралног становништва и проблеми који се
приоритетно морају решавати. Стратешком анализом тренутног стања као приоритетна
подручја развоја одређена су:
• Пољопривреда
• Туризам
• Инфраструктура
• Социјална политика
Израдом SWOT анализе, кроз могућности отклањања недостатака, максимизацију
предности и коришћење развојних шанси, утврђени су могући правци развоја, који су
даље одабрани и дефинисани кроз опште и специфичне циљеве стратегије развоја. Даљи
правци развоја усмеравају се кроз мере и програме, којима се подстичу акције и
делатности које су у складу са установљеним стратешким опредељењима. Циљано и
усклађено деловање свих заинтересованих страна, у наредном периоду, има сврху
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приближавања стања руралног подручја пројектованој визији и доприноса општем
побољшању услова живота руралног становништва.
2. Мере којима се осигурава јавност планирања СРР-а
2.1. Кратак опис основних мера којима се осигурава јавност развоја
партнерства и израде СРР-а
Јавност развоја партнерства и израде Стратегије руралног развоја Града Сремска
Митровица, обезбеђена је формирањем радних група за четири приоритетне области
развоја. Дефинисани су следећи стратешки циљеви: пољопривреда, туризам,
инфраструктура и социјална политика. Урађена је анализа заинтересованих страна,
њихова идентификација и груписање.
У процесу израде Стратегије руралног развоја примењује се LEADER приступ,
који подразумева да је неопходно да становништво које живи, ради и делује у руралним
областима, идентификује приоритете и предложи пројекте који су од значаја за те
области. Принципи за остваривање пуног потенцијала LEADER приступа су: локалне
стратегије руралног развоја територијално специфичне, локална јавно-приватна
партнерства, приступ одоздо на горе, мулти-секторски приступ, иновација, сарадња и
умрежавање. Како би се у потпуности остварила додата вредност, најбитније је да се
свих седам принципа примењују као део LEADER приступа. Из тог разлога су радне
групе састављене од представника приватног, цивилног и јавног сектора. Удео приватног
сектора износи 23%, цивилног 35% и јавног сектора 42%. Сви они на одређен и утврђен
начин учествују, доприносе, утичу или имају интерес у пружању услуга крајњим
корисницима. Сваком радном групом координира представник Агенције за рурални
развој Града Сремска Митровица.
Током израде Стратегије одржано је осам састанака, у Градској кући, са активним
учешћем свих радних група.
·
Уводни састанак, на којем су чланови радних група упознати са методологијом
израде стратегије и принципима LEADER приступа, одржао је представник Регионалне
развојне агенције Срем.
·
Први састанак: Тема је била израда SWOT анализе постојећег стања
(strengths/снаге, weaknesses/слабости, opportunities/шансе и threats/претње;
·
Други састанак: Тема је била детаљна SWOT анализа и учесницима је дат
упитник о проблемима руралног подручја и становништва;
·
Трећи састанак: Тема је била верификација обједињеног SWOT-а и израда визије
руралног развоја, уз анализу проблема руралног становништва;
·
Четврти састанак: Усвојена је визија руралног развоја и одржана је презентација
представника РРА Срем о принципима стратешког планирања, постављања општих и
специфичних циљева и израде акционог плана;
·
Пети састанак: Тема је била израда стратешког акционог плана, презентовање
развојних потреба различитих заинтересованих страна и њихово уобличавање у
стратешке циљеве, мере и програме;
·
Шести састанак: Урађена је финализација акционог плана и учесници су упознати
са потенцијалним партнерством;
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·
Седми састанак: Учесницима је представљена радна верзија Стратегије;
·
Осми састанак радних група: Тема је била финализација Стратегије и
представљање драфт верзије Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица.
На основу предлога добијених на радионицама и у комуникацији са тимовима у
периоду између радионица, припремани су релевантни делови Стратегије. У Стратегију
су укључени и предлози добијени током јавног увида.
Одговарајући програми реализације, дефинисани су у складу са циљевима, а
реализацијом више циљева, унапређује се стање у одређеној приоритетној групи.
Извршена је анализа доступне литературе, истраживачких радова, стратешких
докумената који се односе на рурални развој у Србији, Европи и региону.
2.2. Кратак преглед развоја партнерства
2.2.1. Процес стварања партнерства
Процес стварања партнерства између јавног, приватног и цивилног сектора на
територији Града Сремска Митровица, има дугогодишњу традицију. Специјални
резерват природе Засавица је прво заштићено природно добро које је уредбом Владе
Републике Србије дато на старање удружењу грађана
Покрет горана Сремска
Митровица. Једна од кључних карика која је допринела очувању и унапређењу овог
природног добра је, дугогодишња сарадња између Града Сремска Митровица и стараоца.
Овај тип сарадње је унапређен стицањем статуса Града Сремска Митровица,
формирањем градских управа, сарадњом са цивилним и приватним сектором кроз
конкурсе, манифестације, обележавање јубилеја, едукације, студијске посете и
реализације заједничких пројеката.
Сам процес креирања партнерства унутар сектора руралног развоја, започет је
иницијативом удружења Агромрежа за формирање регионалог центра за рурални развој
са седиштем у Сремској Митровици. Градска управа за пољопривреду и заштиту
животне средине уз сарадњу са Пољопривредном стручном службом и Агромрежом уз
програм Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, формирали су
Регионални центар Срем, у просторијама Пољопривредне стучне службе. Центар је
формално радио од 2009-2011. Године, и у том периоду формирана је неформална
мрежа партнерства са организацијама цивилног, јавног и приватног сектора. Паралелно
са тиме радило се на анализи потреба, вертикалном и хоризонталном протоку
информација ка крајњим корисницима, организовању едукативних програма, семинара и
усавршавања, као и креирању пројеката за партнере.
Током 2009. и 2010. јавно-цивилно партнерство реализовало је два пројекта у
оквиру СТАР програма. У оквиру првог програма, партнери Градска управа за
пољопривреду, Пољопривредна стручна служба, и Агромрежа, урадили су анализу
потреба за органско екстензивно сточарство на Фрушкој гори, док је на основу другог
пројекта формиран „Домаћи дућан“ на Зеленом венцу у Београду (партнерство
Агромреже, Мреже за рурални развој, Пијаце Београд). Циљ овог пројекта је промоција
домаће радиности и традиционалних производа из целе Србије.
Развој партнерства настављен је уз програм Лидер иницијатива Србије,
финансиран од стране Европске уније уз реализацију Министарства пољопривреде,
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шумарства и водопривреде. Током 2011-2012. радили су на креирању потенцијалне
локалне акционе групе Срем+ уз менторинг консултаната из ЕУ. Током 15 месеци рада
на пројекту, урађена је процена могућности развоја партнерства. Радна група написала је
и спровела 30 мини грантова за партнере. Целокупан процес довео је до креирања 20
потенцијалних локалних партнерстава на територији Републике Србије. Партнерство
Срем+ које је формирано на територији Града Сремска Митровица задовољило је
критеријуме стручне комисије, да може да креира локалну акциону групу базирану на
LEADER принципима.
Следећи корак у развоју партнерства јесте оснивање Агенције за рурални развој
Града Сремска Митровица. Партнери на пројекту били су Град Сремска Митровица и
Регионална развојна агенција Срем, уз подршку Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Агенција је настала на основу потребе
за сервисом у руралном подручју и пређашњег рада партнерства.
Потреба за стратешким документом, ради унапређења рада, јавила се након
оснивања Агенције. Препозната је могућност у програму финансирања код Покрајинског
секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Партнери који су
радили на пројекту оснивања Агенције, поново су аплицирали на програм Секретаријата
и добили подршку за реализацију креирања Стратегије руралног развоја Града Сремска
Митровица.
2.2.2. Формирање групе за планирање СРР-а
Креирање Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица, уговорено је
потписивањем уговора о финансирању пројекта између Града Сремска Митровица и
Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Након
потписивања уговора о финансирању пројекта – израда Стратегије руралног развоја
Града Сремска Митровица између Града Сремска Митровица и Покрајинског
секретаријатa за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, приступило се изради
Стратегије.
Пројектни тим је, у складу са досадашњим активностима везаним за рурални
развој, формирао потенцијалне заинтересоване стране и координаторе радних група. На
првом састанку са радним групама формализована је група за планирања која је спровела
креирање стратешког документа.
2.2.3. Изазови и тешкоће у анимацији партнерства
Одржавање радионица, анимирање учесника и добијање повратне информације,
представљали су тешкоће у процесу стварања партнерства и изради стратешког
документа. Развијање локалног стратешког документа у периоду израде националног и
покрајинског стратешког оквира, представљало је велики изазов.
Нацрт Стратегије руралног развоја Републике Србије подржава LEADER приступ,
у оквиру којег су територије градова изузете у креирању територијалних партнерстава. У
претходном периоду потенцијална локална акциона група Срем+ се простирала на
целокупној територији Града Сремска Митровица. У циљу усаглашавања са смерницама
Нацрта стратегије предлаже се креирање два нова територијална партнерства. Једно
(сремски део територије), које би обухватило територију северно од реке Саве, а друго,
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јужно (северно мачвански део територије), које гравитира око Резервата Засавица.

2.3. Ангажовање локалних партнера у изради СРР-а
Табелом број два представљени су кључни партнери у изради Стратегије
руралног развоја. Активно су учествовали, кроз четири формиране радне групе,
приликом идентификације проблема, израде визије, програма, мера развоја и приликом
анализе кључних докумената и планова институција из којих долазе.
Табела бр. 2: Идентификовани актери потребни за развој СРР разврстани по
секторима
Јавни сектор

Приватни сектор

Цивилни сектор

14 представника

8 представника

12 представника

Пољопривредна стручна служба
Сремска Митровица, Градска
управа за пољопривреду,
Туристичка организација Града
Сремска Митровица, Градско
веће, Завод за заштиту споменика
културе, ЈП ,,Дирекција за
изградњу Града Сремска
Митровица“, Центар за културу
,,Сирмијумарт“, Градска управа за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове, ЈКП
„Водовод“, ЈП ,,Срем гас“,
Канцеларија за младе, Центар за
социјални рад ,,Сава“, Градска
управа за здравствену, социјалну и
заштиту животне средине, АРРСМ

Агротим + доо,
Храна продукт доо,
Етно кућа „Мајка
Ангелина“,
„Панонија аграр
ММ“, Домаћинство
„Чикић“ , Кластер
„Свети Димитрије“,
Етно здање ,,Змај од
Ноћаја“, Пчеларска
задруга ,,Honey and
marketing“

Удружење пчелара
,,Фрушка гора“,
Удружење сточара
,,Срем“, Удружење
воћара ,,Фрушкогорци“,
НВО ,,Агро мрежа“,
Удружење овчара и
козара ,,Сирмиjум“,
Европски покрет у
Србији, Покрет горана,
Удружење СМ
ОМЛАДИНСКИ
ЦЕНТАР, Удружење
,,Сремски кулен“,
Општинско удружење за
помоћ особама са Даун
синдромом Сремска
Митровица, Центар за
економско унапређење
Рома, Удружење ЦДП
Сремског округа

2.3.1. Ангажовање мањина, жена, младих и других маргинализованих
друштвених група
Вулнерабилне групе у руралним подручјима суочавају се са низом озбиљних
препрека у приступу важним социјалним услугама, што утиче на услове живота, и
спречава их да развију своје потенцијале, на основу којих могу активније допринети
развоју своје заједнице. Како бисмо остварили одржив и инклузиван рурални развој у
Граду Сремска Митровица, потребно је створити социјалну кохезију у сеоским насељима
и квалитетне услове живота. Овакав приступ проблему потребан је да бисмо
свеобухватно планирали рурални развој на више нивоа и активирали различите актере.
Сходно томе, приликом израде стратешког документа, једна од четири радне групе
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бавила се социјалном политиком. У радну групу социјална политика били су укључени:
јавни сектор и невладине организације, које се баве тематиком угрожених група
становништва. Учествовали су представници Центра за социјални рад „Сава“, Градска
управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине, Канцеларија за младе и
представници НВО сектора.
2.3.2. Унапређење учешћа локалних актера током процеса изградње
партнерствa
Kључне тачке у развоју партнерства и писању стратешког документа јесу
састанци, током којих се добијају инпути свих партнера радне групе и доносе закључци
које група одобрава. За поједине области изостали су адекватни актери радних група
који су идентификовани и накнадно укључивани у процес. У циљу унапређења учешћа
локалних актера на састанцима радних група и подизања нивоа транспарентности,
вршено је оглашавање путем локалних електронских и штампаних медија и група на
друштвеним мрежама. Учесници су били у интерактивној комуникацији са
координатором радне групе и у периоду између састанaка могли су да дају коментаре и
сугестије.
Приликом анализе заинтересованих страна и SWOT-а, идентификована је потреба
пољопривредника за удруживањем. Подржане су предложене иницијативе, што је
резултирало стварањем нових удружења.
3. Стратегија руралног развоја
3.1. Подручје и његове границе
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3.1.1. Локација
Град Сремска Митровица се налази у ширем региону Срема. Срем има 323 197
становника, 3 486km2, један град и шест општина, 256 625ha обрадивих површина и 58
523ha под шумом.
Подручје Срема је плодна равница, на чијем се северу, уз реку Дунав, протеже
питома планина Фрушка гора. У равничарском делу је заступљено ратарство и
повртарство, док се на обронцима Фрушке горе налазе велике површине под воћњацима
и чувено фрушкогорско виногорје. На вишим деловима Фрушке горе и уз реку Саву,
налазе се велика пространства шума. Поред Срема протичу две велике реке, Дунав и
Сава, у коју се улива река Босут са притоком Студвом и једанаест потока-канала који се
спуштају са Фрушке горе. Уз десет вештачких језера, као и подземне и термалне воде,
ово представља велики потенцијал за наводњавање у пољопривредној производњи и
грејање у стакленичкој производњи.
Велико богатство Срема представља његова културна и етничка шароликост,
изражено јединство у различитости. Већину чине Срби (84%), док су веће националне
мањине Хрвати, Словаци, Украјинци, Русини и Мађари.
Срем има изванредан географски и саобраћајни положај, који га позиционира на
високо место као локацију за потенцијалне инвеститоре. Повезан је различитим
видовима саобраћаја (путни, железнички, водени, ваздушни) са ближим и даљим
окружењем.
3.1.2. Природне географске и административне границе
Административни центар Срема, Сремска Митровица, налази се у делу области у
коме је река Сава најближа Фрушкој гори, на месту где су копнени путеви који воде са
Балкана и Београда на истоку, ка данашњој Републици Хрватској на западу, најближи
воденим путевима (реци Сави). Геостратешки положај је изузетан. Налази се на аутопуту
Е-70 коридор X. Од главног града Београда, са којим је повезана и двоколосечном
пругом, удаљена је 75km. Од центра АП Војводина, Новог Сада, удаљена је 59,48km, а
од аеродрома Никола Тесла 59km. Од границе са Републиком Хрватском удаљена је
35km.
Град Сремска Митровица се граничи са општинама Шид, Бачка Паланка, Беочин,
Ириг, Рума, Шабац, Богатић и на југозападу са Босном и Херцеговином (општина
Бијељина).
На простору Града Сремска Митровица, уочавају се три природне целине,
односно зоне, које непосредно утичу на валоризацију потенцијала, функционалну и
просторну организацију: планинска зона, сремско-равничарска и мачванскоравничарска зона.
Простор који обухвата северни део Града Сремска Митровица, односно
планинска зона, простире се на деловима Фрушке горе, од самог гребена спуштајући се
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обронцима до сремско-равничарког дела Града Сремска Митровица. Заузима површину
од 238,55km2, на којима се налази десет сеоских насеља: Стара Бингула, Дивош, Чалма,
Шишатовац, Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, Бешеновачки Прњавор и
Бешеново. У овој зони се задржавају све особине простора у коме доминирају
активности везане за природни и културно-историјски потенцијал (пољопривреда, лов,
туризам, рекреација), али и све друге активности (комуналне, индустријске, саобраћајне)
значајне за постојећа насеља. На овом простору се налази део Националног парка
Фрушка гора, као огромни потенцијал развоја укупног простора. Будући развој овог
простора, захтева очување његовог еколошког карактера, елемената природног предела и
културног пејзажа, кроз економске активности које неће угрозити основни карактер и
особине простора.
Сремско-равничарска зона обухвата средишњи део Града Сремска Митровица и
простире се од обронака Фрушке горе до реке Саве. Заузима површину од 401,23km2,
градско насеље Сремска Митровица, насељено место Лаћарак и седам сеоских насеља:
Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска Рача, Шашинци, Велики Радинци и Јарак. Зона је
оријентисана око коридора 10 и има наглашен производно-комерцијални карактер, осим
у граничном широком делу у коме доминира пољопривреда.
Мачванско-равничарска зона обухвата јужни, мачвански део Града Сремска
Митровица, површину од 121,73km2, насељено место Мачванска Митровица и шест
сеоских насеља: Засавица I и Засавица II, Равње, Раденковић, Ноћај и Салаш Ноћајски. У
зони треба да се развијају све особине простора у коме доминирају активности везане за
природни и туристички потенцијал (пољопривреда, риболовство, туризам, рекреација,
водени саобраћај).
3.2. Кључне особине подручја потенцијала локалне акционе групе
3.2.1. Физичко географске особине
Град Сремска Митровица се налази у северозападном делу Србије и југозападном
делу Војводине, на контакту три различите морфолошке целине: сремске равнице,
мачванске равнице и фрушкогорског побрђа. Простире се по јужном ободу сремске
лесне терасе и алувијалној равни реке Саве, на просечној надморској висини од 82m.
Град Сремска Митровица има повољне климатске услове. Према географском положају
лежи у области умерено-континенталне климе, која се одликује топлим и сушним
летима, умереним зимама и кишним прелазним добима, са просечном годишњом
температуром 10,8 степени Целзијуса, са посебним специфичностима за фрушкогорски
део, равничарски део уз реку Саву и мачвански део.
3.2.2. Историја и култура
Данашња Сремска Митровица датира још из античког доба, када је носила назив
Сирмијум. Град је кроз историју мењао, како своје име, тако и своју физиономију. Од
древног илирско-келтског насеља, античког града и престонице, преко оријенталне
паланке са минаретима, граничарског места и трговачког центра, до савременог
индустријског града какав је данас.
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Првобитно насеље које је постојало на територији данашњег града насељавали су
староседеоци Илири и одомаћени Келти. Назив Сирмијум, тачније Сирмус, јавља се у IV
веку пре нове ере. Претпоставља се да потиче од имена трибалског краља Сира.
Доласком Римљана на ове просторе у I веку пре нове ере, насеље постаје војно утврђење.
Град убрзо стиче изузетан војнички и стратешки значај. Током периода тетрархије,
Сирмијум је био престоница Римског царства са Миланом, Римом и Никомедијом.
Најпознатији историчар IV века, Амијан Марцелин назвао је Сирмијум славном и
многољудном мајком градова. У Сирмијуму и околини рођени су бројни римски цареви
Хереније, Хостилијан, Деције Трајан, Клаудије II, Квинтил, Аурелијан, Проб,
Mаксимилијан, Констанције II и Грацијан. Утицај хришћана, чији је број био све већи,
упркос прогонима, одиграо је важну улогу у историји овог града. Хришћански светац
Димитрије, погубљен је 304. године а град ће, касније, по њему добити име.
У XII веку, на темељима срушеног Сирмијума, Краљевина Угарска подиже град
под називом Civitas Sancti Demetrii - Град Светог Димитрија, по заштитнику града
Светом Димитрију. У периоду од XVI до XVIII века, град под османлијском влашћу,
носи назив Шехер-Митровица, а 1718. постаје део Хабзбуршке монархије - Mitrovitz.
Крајем XIX века, Сремска Митровица добија статус слободног краљевског града. Први
градоначелник је био Ћира Пл. Милекић. Тридесетих година XX века, добија префикс
Сремска, због географског положаја. За време окупације, у Другом светском рату, Срем
улази у састав Независне државе Хрватске и носи назив Хрватска Митровица. После
ослобођења, од 1944. до данас, град нови назив Сремска Митровица.
Град Сремска Митровица има богату вековну традицију архитектонске,
историјске и културне вредности. Култура једног народа као и њен будући развој, зависи
од могућности и воље, како да се сачувају мисли, идеје, догађаји, обичаји али и културна
добра из прошлости у изворном садржају, намени и стању. Познати становници Града
Сремска Митровица и они рођени у њему, били су: Иларион Руварац (историчар и
свештеник), Милан Јовановић Батут (лекар), Методије (словенски просветитељ),
Константин Велики (римски император), Васо Чубриловић (академик), Милева МарићАјнштајн (научник), Вељко Петровић (књижевник), Игњат Јунг (археолог), Мирко
Петровић (књижевник), Петар Краљ (глумац), Петар Кранчевић (композитор) и многи
други.
3.2.3. Природно и изграђено окружење
Савремена Сремска Митровица, смештена је на подручју који су некада
насељавали различити преисторијски народи и културе чији су корени скривени у
периоду почетка организованог људског друштва на подручју Срема. Анализирајући
услове, који су довели до насељавања праисторијских народа на ову територију, пре
свега морамо да поменемо реку Саву, која протиче кроз Град Сремска Митровица, а дуж
које су смештени локалитети Калварија, Легет и Мала страна. Река је нудила могућност
да се снабдеју храном, али и контакт и комуникацију са суседима. Шира и ужа околина
Сремске Митровице представља равницу, погодну за узгој житарица и развој
пољопривреде.
Нашироко је познато, да је Срем богат барама, старачама и мртвајама. Природно
богатсво представља и река Сава, која чини његову јужну границу према посавској
Србији. Сремски предео оплемењују и хидроакумулације, које су настале преграђивањем
фрушкогорских потока или експлоатацијом руда. Једно од тих акумулација, јесте Бели
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камен. Природно окружење обухвата, пространу равницу која се спушта са планинских
обронака Фрушке горе, Резерват природе Засавицу са флором, фауном, аутентичним
мочварним подручјем, са високим међународним степеном заштите.
Изграђено окружење су уређена излетишта на Фрушкој гори, градске плаже на
реци Сави, визиторски центар и ауто-камп, насеље у Резервату Засавица.
Инфраструктурно су опремљени за пријем туриста и угодан боравак у природи.
У току је реализација пројекта успостављања Регионалне бициклистичке руте
Срем (од границе са Републиком Хрватском, преко Националног парка Фрушка гора, до
спајања са међународном рутом EURO VELO 6). Циљ је унапређење социо-економске
ситуације сремског региона, развојем одрживог циклотуризма као предуслова за развој
туристичког сектора.
3.2.4. Особине које подручје обухваћено стратегијом разликује од других
Почетак културно-историјског наслеђа које одликује Сремску Митровицу, као
један од најстаријих градова у Србији, са почетком живота на данашњој територији,
крије се у тами млађег каменог доба, пре седам хиљада година. За собом је култура свих
пролазећих народа на територији Града Сремска Митровица оставила богатство музеја,
галерија, остатке споменика. Мешање различитих народа, донело је спајање обичаја,
традиције и културе, који Сремску Митровицу издвајају од осталих градова у Србији.
Фрушка гора је проглашена Националним парком 1960. године у циљу
побољшања трајне заштите. Подручје активне заштите обухвата 25 525ha. Фрушка гора
је богата шумама храста, букве, липе, граба и другог дрвећа, са преко 50 заштићених
биљних врста. На планини такође постоје и бројна археолошка налазишта из доба
неолита, бакарног, бронзаног и римског доба као и седамнаест манастира насталих у
периоду од краја XV до XVIII века, са богатим ризницама, библиотекама и фрескама.
Територија Војводине припада великој европској геотермалној зони која има
повољне услове за истраживање и коришћење геотермалне енергије. Користили су их и
стари Римљани а касније и Турци. У периоду између два рата доживљава процват, када
је избушено највише бунара, у Срему 54.
У непосредној близини Сремске Митровице, 15km удаљен, налази се Специјални
резерват природе Засавица. Резерват је мочварни и водени екосистем са фрагментима
поплавних ливада и шума, уз две реке, Засавицу и притоку Батар. Укупна површина
Резервата је 1 850ha, а 675ha спада у прву категорију заштите. Питома река Засавица,
омогућила је опстанак и развој разноврсном биљном и животињском свету. Како би тај
свет био очуван у будућности, Засавица и њено приобаље, налази се под заштитом
државе од 1997. године, као природно добро и категорија од изузетног значаја. Овде се
могу срести аутохтоне врсте домаћих животиња као што су: подолско говече, свиња
мангулица, даброви и највећа фарма магараца у овом делу Европе као и низ других
атракција, које поседује Специјални резерват природе.
Река Сава има велики међународни значај. Осим тога, њена долина, представља
главну везу Балканског полуострва са европским подручјем западно од њега.
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Посебно наглашавамо, континуирани рад на унапређењу руралног развоја од
оснивања Градске управе за пољопривреду па до Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица. Иницијатива цивилног и приватног сектора за унапређење
руралног подручја има подршку локалне самоуправе, колико је у њеном домену.
3.2.5. Становништво, број насеља, територија
Сремска Митровица је градско насеље, седиште Града Сремска Митровица и
заузима површину од 762km2. Према последњем попису из 2011. има 79 773 становника,
са просечном густином насељености 104,7 становника на km2. Град Сремска Митровица
чине три насељена места: Сремска Митровица, Лаћарак на левој и Мачванска Митровица
на десној обали реке Саве, као и 23 сеоска насеља. Сремска Митровица је југоисточно са
Мачвом повезана са два моста, пешачким и теретним. Пољопривредна површина
заузима 74,2% укупне површина Града Сремска Митровица, односно простире се на 56
527ha.
Табела бр.3: Списак насеља
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Насељено место

Број
становника
83
845
985
1 428
1 104
1 361
731
611
2 043
2 989
10 622
686
1 305
3 058
3 873
1 870
1 196
962
1 743
37 586
638
161
1 440
1 615
208
630

Бешеновачки Прњавор
Бешеново
Босут
Велики Радинци
Гргуревци
Дивош
Засавица I
Засавица II
Јарак
Кузмин
Лаћарак
Лежимир
Манђелос
Мартинци
Мачванска Митровица
Ноћај
Равње
Раденковић
Салаш Ноћајски
Сремска Митровица
Сремска Рача
Стара Бингула
Чалма
Шашинци
Шишатовац
Шуљам

Извор: Завод за статистику, (2011)
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Површина
насеља (km2)
0,21
0,88
1,33
1,39
1,05
2,12
1,37
0,85
2,60
3,20
8,53
0,97
1,27
4,02
3,16
2,78
2,18
1,34
1,87
18,42
1,53
0,69
1,46
2,83
0, 32
0, 97
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3.2.6. Основни привредни сектори и гране
Град Сремска Митровица, захваљујући свом географском положају, карактеришу
велике површине које представљају обрадиво пољопривредно земљиште високог
квалитета. Поред развијене пољопривреде, доминантне гране привреде су: прерађивачка
индустрија, метална, фармацеутска производња, производња из области електронике,
аутомобилске индустрије као и производња папирне амбалаже. Последња деценија, уз
процес приватизације, обележена је настанком великог броја нових предузећа у готово
свим областима привредне делатности. Захваљујући добро опремљеним индустријским
зонама „Jezero“ - 24, „Sever 1“ - 45 i „Sever 2“ - 15hа, Сремска Митровица креира своју
привреду као препознатљив, пожељан град великих инвестиционих могућности.
Најзначајнија предузећа на територији града су: „Coоper Standard“, „Metalfer Steel
Mill“, „Eurozeit“, „Merkator“, „Idea“, „Eaton Lames“, „Mitsides Point“, „Printer &Tech“,
„Sirmium Steel“, „MC Bauchemie“. Правилно вођеном пословном политиком у граду
егзистира и низ успешних домаћих предузећа: „МITROSREM“ ad, „Slaviamed“ DOO,
„Hrana produkt“ DОО, „Tabex“ DОО, „Termoprodukt RS-1“ DOO и друга.
На територији Града Сремска Митровица, према подацима из 2009. године
регистровано је око 700 предузећа. Мала предузећа имају учешће са 96,68% у укупном
броју предузећа. У поређењу са средњим и великим предузећима, која учествују са
3,32% односно 3,02% средњих и 0,3% великих, врло је доминантан број малих
предузећа. Регистровано је 3 224 приватна предузетника, који се првенствено баве
занатством, док међу регистрованим предузећима, трговинска доминирају са 39,37% а
затим следи прерађивачка индустрија са 19,61%. Мала, средња предузећа као и
предузетници представљају најефикаснији сегмент привреде. Појединачно посматрано,
ова предузећа остварују највећи допринос повећању запослености, те се сматрају
окосницом развоја. Њихов изражен проблем је приступ изворима финансирања, и
проблеми као што су високе камате, кратки рокови отплате, гаранције и компликоване
процедуре.
Пољопривредно предузеће „MITROSREM“ формирано је 1971. године. Са
земљишним фондом од 8 581ha плодних ораничних површина, припада групи највећих
пољопривредних произвођача у Србији. Висок квалитет производа из широког
асортимана, потврђен је стицањем права на жиг „Зелена јабука“ за производе: Corn
flakes, Corn flakes са сувим грожђем и инстант палента.
Бродоградилиште „Сава“ након куповине од стране холандске компаније „Vahali“
почело је са радом. Ово Бродоградилиште веома је познато eвропским бродарима, с
обзиром на то да је овде саграђено 344 пловила, од путничких бродова до баржи за
превоз расутог терета.

РТЦ „Лука Легет“ заузима значајно место у развоју привреде Града Сремска
Митровица. Основна делатност је производња шљунка и песка, речни транспорт, лучке
услуге и продаја агрегата.
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3.2.7. Запосленост и незапосленост
Висока стопа незапослености, представља један од највећих економских и
социјалних проблема у Републици Србији. Према подацима Републичког завода за
статистику на подручју Града Сремска Митровица је у марту 2013. године било 15 902
запослених. У категорији правних лица, запослено је било 12 503 и 3 399 лица, која
самостално обављају делатност .У односу на 2011. годину број запослених се повећао за
4,4%, а у односу на 2012. годину је смањен за 1,20%.
Према подацима Националне службе за запошљавање, Филијала Сремска
Митровица, до децембра 2013. године, број незапослених лица на територији Града
Сремска Митровица био је 7 094, а у децембру 2012. године 6 833 лица. У категорију
теже запошљивих лица спадају: млади до 30 година живота, вишак запослених и
незапослена лица старија од 50 година и незапослени без квалификације или
нискоквалификовани.
3.3. Социо-економски трендови
3.3.1. Главни трендови везани за демографске прилике, запосленост и
миграције
Рурална област у Републици Србији обухвата 85% територије земље, коју
насељава 55% од укупног броја становника. У Србији, као и свим земљама у транзицији,
сиромаштво представља велики проблем, а највише у руралним подручјима. Најбољи
показатељ оствареног нивоа друштвеног развоја једне државе јесте економска структура
становништва. Привредни развој непосредно мења економску структуру становништва,
док кретање, структура радне снаге и становништва, утичу на ниво и динамику
привредног развоја.
Према подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, укупан
број становника у Граду Сремска Митровица износи 79 773, тако да је број становника
смањен у поређењу са бројем становника из пописа 2001. године за 5 341. Промене у
периоду 2002/2012. године, показују да се број становника Града Сремска Митровица
смањио за 6,62%, што је нешто мање у односу на Сремску област (-6,84%), а више у
односу на АП Војводину (-4,58%) и Републику Србију (-3,9%). Град Сремска Митровица
има највише становника у сремској области, а на шестом месту је по броју становника у
Војводини. Од укупног броја становника на територији Града, жена има 51,16% а
мушкараца 48,84%. Становништво радног узраста, чини 69,12% укупног становништва.
Просечна старост становника Града Сремска Митровица је 42,2 године. На територији
Града Сремска Митровица налази се 11 основних, седам средњих школа и једна школа
за високо образовање, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре - Сирмијум. Годинама се школују исти профили, што је довело до
суфицитарних занимања.
Према подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, подаци
о школској спреми становништва су: без школе 3,29%, са непотпуном основном школом
11,76%, са основном школом 21,56%, са средњом стручном трогодишњом школом
22,46%, са средњом стручном четворогодишњом школом 24,63%, са гимназијом 3,03%,
са вишом стручном спремом 4,54% и са високом стручном спремом 7,87%.
90

17.06.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 5

Превазилажење неповољне ситуације, коју проузрокује, пре свега, велики број
незапослених младих, подразумева повећање нивоа вештина за тражење посла код
младих, припрему за самосталан рад у струци, повећање спремности послодаваца да
запошљавају младе и успостављање система кратких обука на тржишту рада.
Графикон бр.2: Процентуална заступљеност школске спреме
у Граду Сремска Митровица

Извор: Завод за статистику (2011)

Услед економских проблема, првенствено велике стопе незапослености,
индустријализације, као и рапидног смањења наталитета резултат је депопулација,
сенилизација и социјална девастација бројних региона у Србији. Проблем депопулације
сеоских насеља, посебно у последњих двадесетак година, није захватио само планинска,
неприступачна, и изолована подручја, већ и централна, у којима постоје природни
потенцијали погодни за различите и интензивне видове аграрне производње.
3.4. Методологија
Методологија која је коришћена приликом израде стратешког документа базирана
је на седам принципа LEADER приступа: приступ територијално специфичног развоја,
приступ локална јавно-приватна партнерства, приступ одоздо на горе, мулти-секторски
приступ, иновација, сарадња и умрежавање.
Кораци који су следили приликом израде стратешког документа су: формирање
тима, идентификација потенцијалних радних група, радни састанак са потенцијлним
члановима радних група, формирање радних група, идентификација проблема, SWOT
анализа, верификација SWOT анализе, дефинисање визије, рад на мерама и акционом
плану и јавна расправа.
На састанаку пројектног тима, идентификоване су четири потенцијалне области
које су кључне за рурални развој подручја:
• Пољопривреда;
• Туризам;
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• Инфраструктура;
• Социјална политика;
Предлози кључних области су представљени на састанку зантересованих страна
и тада су прихваћени. На основу предлога, формиране су радне групе које су чинили
представници сва три сектора: јавног, приватног и цивилног.
3.5. Кратак опис постојећег стања
3.5.1. Пољопривреда
Пољопривреда је врло развијена грана привреде на територији Града Сремска
Митровица. Регистрованих пољопривредних газдинстава, на основу Пописа
пољопривреде од 2012. године има 7 398 са пријављеном укупном површином од
54 443ha земљишта. Просечна величина пољопривредног газдинства се креће до 5ha
расположивог земљишта, односно 74,33%. Свега 5,31% газдинстава располаже од 20 до
100ha земље, док је удео великих пољопривредних газдинства занемарљив 0,5%.
Уколико сагледамо податке о величини регистрованог газдинства исказаног по
површинама које обрађују, може се закључити да је највећи број малих газдинстава,
која ће морати да унапреде своју производњу јер једино тако могу да буду конкурентна
на тржишту. Предлог реформи, које је потребно спровести у овом сектору, дефинисан је
Нацртом стратегије руралног развоја као и локалном Стратегијом руралног развоја Града
Сремска Митровица.
3.5.1.1. Ратарство
На основу анализе стања у биљној производњи, садашња ратарска производња је
доминатна у односу на остале. Сагледавањем тренутног стања, највише је засејано
житарицама 71,38% (кукуруз у укупној површини засејаних житних култура учествује
са 59,94%, пшеница 37,15%, које су у систему интензивне производње, остале житне
културе износе 2,91%). У сетвеној структури, површине под индустријским биљем
износе 19,06%, а крмним биљем свега 3,10% (најзаступљеније су луцерка и детелина).
Шећерном репом је засејано 5,29% површине ораница.
Графикон бр.3 Процентуална заступљеност ратарских култура
у Граду Сремска Митровица

Извор: Завод за статистику (2011)
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Складиштење ратарских производа се врши у кошевима за кукуруз, амбарима и
силосима. Велики број газдинстава поседују кошеве за кукуруз (5 371), међутим
анализом података, можемо констататовати да је свега 1/3 искоришћеног капацитета.
Оправдање за овако ниску искоришћеност, делимично проналазимо у слабим
приносима услед сушног периода, у години када се одвијао попис пољопривреде.
Складишта типа амбара, користи 722 газдинства, при чему је степен искоришћености
капацитета знатно већи и износи 50% , док је у силосима максимална искоришћеност
властитих капацитета пољопривредних произвођача.
3.5.1.2. Повртарство
Од укупне пољопривредне површине на територији Града Сремска Митровица
повртарском производњом се бави 537 газдинства на укупно 383ha земљишта.
Повртарска производња постаје све занимљивија за пољопривреднике, из разлога што се
на малим земљишним површинама може остварити задовољавајући финансијски
резултат. Од повртарских култура најзначајнија је производња бостана (27,15%),
производња парадајза (19,32%), док је производња паприке у мачванском региону
26,37%. Производња се одвија под пластеницима али и на отвореним површинама, док је
стакленичка производња неразвијена. Према подацима Пописа пољопривреде 2012.
године, на територији Града Сремскa Митровицa регистровано је 468 пластеника и свега
два стакленика. Свакако је врло важно истаћи, да се стакленици код нас третирају као
грађевински објекти, те подлежу процедури одобрења за изградњу што је делимично и
разлог овако минорног броја подигнутих пластеника.
Град Сремска Митровица издваја значајна средства за унапређење пластеничке
производње као и за инсталацију система за наводњавање, све у циљу постизања
високих приноса и стабилне производње.
3.5.1.3. Воћарство
Веома повољни микроклиматски и орографски услови, доприносе развоју
воћарства. Воћарска производња се одвија на 743ha, при чему имамо исти удео како
плантажних тако и екстензивних воћњака, на којима су заступљене различите воћне
врсте. Најзаступљеније воћне врсте су: шљива, јабука, бресква, крушка, кајсија, вишња,
орах.
Доминантан је узгој шљиве на површини од 316ha и сортимент карактеришу:
чачанка родна, чачанка рана, чачанска лепотица, стенлеј. Подножје Фрушке горе је
перспективан локалитет за гајење брескве али свега 101ha је под овом воћном врстом. Oд
осталих коштичавих врста у засадима су присутне кајсија и вишња чија укупна
површина износи 55ha. Јабучасте воћне врсте се налазе на другом месту
најзаступљенијих воћних врста. Највише подигнутих засада је под јабуком 21,26%, док
се број засада крушке креће око 7%.
Од језграстих воћних врста прихватљиво је гајење ораха, који учествује са 3,63%
од укупних површина под воћем. После ораха, као доминантне врсте и производња леске
улази у савремене токове производње. Производња лешника је у свету дефицитарна, док
се на нашем тржишту не подмирује ни 20% реалне тражње. Стратегијом руралног
развоја треба планирати повећање засада под овим воће.
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3.5.1.4. Виноградарство
С обзиром на агроеколошке услове којима располажемо, можемо констатовати да
је виноградарство на веома ниској лествици развоја. Виноградарском производњом се
бави 202 пољопривредна газдинства, укупно на 56ha, при чему је подједнак однос у
производњи винских и стоних сорти. Винске сорте су заступљене на 33ha и треба
напоменути да се свега 6ha налази под сортама са географским пореклом. Како у свету
постоји превелика производња вина, нужно је тежити сопственом, препознатљивом
производу приликом планирања ове врсте производње.
Пољопривредни произвођачи годинама истичу чињеницу да је лакше произвести
него дистрибуирати производе до купаца. Истовремено се јавља потреба, да се у што
већој мери смањи пропадање пољопривредних производа након бербе услед
неадекватног складиштења. Свега 14 хладњача постоји у оквиру 11 пољопривредних
газдинстава на подручју Града Сремска Митровица, укупног капацитета 2 913m2.
Обезбеђивање адекватног простора за прихват и чување воћа и поврћа, требало би да
буде приоритет сваког пољопривредног произвођача, који жели успешно да се бави
производњом за тржиште. Такође у воћарској и виноградарској производњи треба
водити рачуна о сортименту воћних врста, о времену сазревања, класирању по сортама,
крупноћи и зрелости. Поред тога треба едуковати пољопривредно становништво да на
практичан и атрактиван начин пакују своје производе у циљу лакше реализације на
тржишту, по највишим ценама.
Треба имати у виду да се оживљавањем села, кроз подстицање развоја
виноградарства, воћарства и повртарства, подстиче развој и других привредних грана
као што су прерађивачка индустрија, туризам, трговина и сл. Увођењем савремених
агротехничких мера и додатним едукацијама пољопривредника, могу се постићи веома
добри приходи на малим површинама.
3.5.1.5. Сточарство
Вредност реализоване сточарске производње има тренд опадања, како на нивоу
државе, тако и на нивоу Града Сремска Митровица. Смањење сточног фонда готово свих
врста стоке, током последњих петнаест година, проузроковано је смањеним домаћим
тржиштем, изгубљеним светским тржиштем и непостојањем дугорочне стратегије
развоја сточарства. Лошем стању у сточарству, допринела је и неорганизованост
примарне производње и слаба повезаност сточара и прерађивача, споро обнављање
расног састава стоке, као и технолошка и техничка неспремност већине прерађивачких
капацитета за извоз. Опадање куповне моћи становништва је такође један од разлога
смањења потрошње меса, којa је на врло ниском нивоу.
У Србији је, из тих разлога, учешће сточарске производње у структури бруто
остварене вредности пољопривреде само 30%, што је показатељ недовољне развијености
пољопривреде као сектора привреде земље. Иначе, 50% сточарске производње, у односу
на укупну пољопривредну производњу, је доња граница одрживости. Без стабилне и
развијене сточарске производње нема ни развијене пољопривреде.

94

17.06.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 5

Према Попису из 2012. године, Сремска Митровица по броју свиња и живине
спада у градове са највећим бројем, док по броју говеда и оваца спада у другу, односно
трећу категорију. Већина газдинстава која се баве сточарством имају производњу малог
обима.
Графикон бр. 4: Структура газдинсатва која се баве сточарском производњом
у Граду Сремска Митровица

Извор: Завод за статистику (2011)
Број свиња, према Попису пољопривреде, је 113 212, од чега крмача 8 368. Град
Сремска Митровица производи 3,3% свиња од укупне производње у Србији.
Производњом свиња бави се 5 337 газдинстава, највећи број газдинстава 54,23% је у
екстензивној производњи, док је 45,77% у интензивној.
Број говеда према Попису пољопривреде из 2012. године, је 10 577, од чега краве
2 100, а на испаши је 228. У укупној производњи говеда у Србији, Град Сремска
Митровица учествује са само 1,16%. Производњом говеда бави се 1 254 газдинстава, од
којих 73,02% газдинстава гаји мање од 10 грла, 22,63% гаји од 10 до 30 грла, док више од
30 грла има само 4,45% газдинстава.
Од укупне производње живине у Србији, 0,83% се произведе у Граду Сремска
Митровица. Живинарском производњом бави се 5 188 газдинстава, од којих 81,12% гаји
јато мање од 50 комада, док се екстензивном производњом бави 18,85% газдинстава. У
производњи је доминантна врста кокош, са 212 874 комада.
Број оваца, по Попису, је 14 527, од чега за приплод 9 708, а на испаши је 3 925.
Овчарством се бави 1 284 газдинстава и производе 0,84% од укупне производње оваца у
Србији. Стадо до 9 оваца има 69,12% газдинства, док се у интензивној производњи гаји
31,17% .
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Графикон бр. 5: Структура интензивне сточарске производње
у Граду Сремска Митровица

Извор: Завод за статистику (2011)

Број коза које се гаје, према Попису из 2012. године, је 2 066, а на испаши 144.
Упркос повољним условима, број коза је минималан, а обим производње за тржиште
занемарљиво мали.
Пчеларство је заступљено у великој мери, на територији Града Сремска
Митровица и по Попису има 2 963 кошнице пчела. Производња меда и пчелињих
производа има добар потенцијал за развој.
Из података са Пописа из 2012. године, јасно се уочава непопуњеност постојећих
капацитета објеката за држање стоке. Скоро две трећине капацитета објеката за говеда
није искоришћено, а за свиње више од половине, што говори о алармантном смањењу
сточног фонда. Истовремено, ово указује на неопходност усвајања дугорочне стратегије
опоравка и развоја сточарства и предузимања конкретних мера које би допринеле
ревитализацији ове гране пољопривреде, која се традиционално везује за ово подручје.
3.5.1.6. Удруживање пољопривредника
У циљу развијања пољопривредне производње на територији Града Сремска
Митровица, заступљена су два модела удруживања:
· Удруживање кроз земљорадничке задруге;
· Удруживање кроз удружења земљорадника;
Чињеница је да породична пољопривредна газдинства чине доминантан део и
најслабије организоване субјекте у пољопривреди нашег региона, који поседују велики
део аграрних ресурса али су она уситњена и самим тим неконкурентна. Један од кључних
предуслова за опоравак пољопривредног задругарства је поновно успостављање
поверења пољопривредника у задружни покрет. Од пресудне је важности, да носиоци
пољопривредне производње буду упознати са свим предностима, које им носи
самоорганизовање у виду задруга:
· Повећање нивоа и побољшање квалитета образовања свих пољопривредника
као потенцијалних задругара и садашњих задругара;
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· Истицање примера добре задружне праксе у нашој земљи и могућности
међузадружне сарадње у земљи и иностранству;
· Заједнички производ и наступ на тржишту;
· Смањење административних и маркетиншких трошкова;
· Узајамност, солидарност и смањење сигурности од пословног ризика.
Са друге стране пољопривредни произвођачи се удружују и кроз удружења
пољопривредника. Постоје бројна удружења из различитих области пољопривреде, од
којих су најактивнија: Удружење пољопривредних произвођача Срема, Удружење
одгајивача свиња „Граничар“, Удружење пољопривредника „Сточар-Срем“ Удружење
произвођача оваца и коза „Сирмијум”, Удружења произвођача млека Срем-Сремска
Митровица, Удружење произвођача „Сремски кулен“, Удржење воћара „Фрушкогорац“,
Друштво пчелара „Јован Живановић“ и друга.
Такође је врло активна Унија пољопривредних произвођача Сремска Митровица,
чија је сврха, заштита интереса пољопривредних произвођача, као и делотворнији утицај
на креирање аграрне политике. У свом чланству до сада има евидентирано преко 30 000
домаћинстава.
Асоцијација пољопривредника Србије је основана 2008. године, ради унапређења
и остваривања заједничког циља и интереса у области пољопривредне производње.
Чланице Асоцијације су 53 удружења пољопривредника са целе територије Републике
Србије. Активности су усмерене на дефинисање проблема у свим гранама
пољопривредне производње, као и на решавање тих проблема кроз комуникацију са
надлежним институцијама на општинском, покрајинском и републичком нивоу.
Сви проблеми у сточарској производњи, али истовремено и велике шансе, за
развој сточарства били су основни покретач оснивања удружења сточара КЛАСТЕР
„ТРИ Е КУ“. Чланови Удружења одгајивача свиња „Граничар“ из Кузмина, заједно са
Ветеринарском станицом „Ba Vet“ и 11 пољопривредних газдинстава, основало је овај
кластер. Циљ оснивања кластера је побољшање генетске основе свиња, производња и
одгој висококвалитетних свиња, формирање центра за вештачко осемењавање,
призводња ембриона од најбољих родитељских парова и промоција програма еко
заштите.
Чланови кластера се надају да ће кроз рад кластера остварити лакшу и бољу
сарадњу са представницима локалне самоуправе, произвођачима сточне хране,
осигуравајућим друштвима, банкама и произвођачима пратеће опреме у сточарству.
3.5.1.7. Ловачка удружења
Ловачко удружење „Сремска Митровица“ са седиштем у Сремској Митровици
газдује ловиштем „Срем-Мачва“ укупне површине 68 866ha, од чега ловне површине
обухватају 58 602ha. Удружење броји 796 чланова. Од стално гајених врста дивљачи у
ловишту „Срем-Мачва“ заступљени су: срна, зец, фазан и пољска јаребица.
Ловиште Националног парка Фрушка гора простире се на територијама општина:
Шид, Бачка Паланка, Беочин, Град Нови Сад, Сремски Карловци, Ириг и Град Сремска
Митровица на укупној површини од 22 420ha. У ограђеном делу ловишта (1 430ha)
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преовлађују површине под шумом око 1 290ha а остало су ливаде, пашњаци и шумске
просеке. Понуда ловне дивљачи: дивља свиња, јелен лопатар и муфлон.
Шумско газдинство „Сремска Митровица“- Сремска Митровица, газдује са пет
ловишта: „Босутске шуме“- Моровић, „Кућине“- Вишњићево, „Посавско ловиште
Каракуша“- Кленак, „Посавско ловиште Купиник“- Купиново и „Врањак“- Вишњићево.
Укупна површина ловишта са којим газдује ово газдинство је 34 308,92ha, од чега је под
оградом 5 328,71ha. Ловна дивљач која је заступљена у овим ловиштима је: дивља свиња,
обичан јелен и пратећа врста срнећа дивљач.
3.6. Инфраструктура
3.6.1. Путна инфраструктура

На територији Града Сремска Митровица пружа се мрежа категорисаних путева
укупне дужине око 270km. Мрежу путева на територији Града Сремска Митровица чине:
државни путеви I и II реда, дужине око 165km и општински путеви, дужине око 105km.
Деоница од Београда до границе са Хрватском, представља део трансевропског ауто-пута
на правцу север-југ и сегмент је Паневропског саобраћајног коридора 10. Примарна
функција овог коридора је обезбеђење путне саобраћајнице великог капацитета, а
секундарна је непосредни подстицај развоја подручја и саобраћајно повезивање у зони
утицаја.
Путну инфраструктуру чине следећи јавни државни путеви:
· Државни пут IА реда бр. А3: државна граница са Хрватском (гранични прелаз
Батровци) - Београд;
- Државни пут IБ реда бр. 19: Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са
БиХ (гранични прелаз Сремска Рача);
- Државни пут IБ реда бр. 20: веза са државним путем А3 - Сремска Митровица Богатић - државна граница са БиХ (гранични прелаз Бадовинци);
- Државни пут IIА реда бр. 120: државна граница са Хрватском (гранични прелаз
Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Бечмен - Обреновац;
- Државни пут IIА реда бр. 123: Свилош - Сремска Митровица (веза са
државним путем 20);
- Државни пут IIА реда бр. 124: Сремска Митровица - Дреновац - Шабац;
- Државни пут IIБ реда бр. 314: Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики
Радинци - Рума (веза са државним путем 120);
- Државни пут IIБ реда бр. 316: Сремска Митровица - Јарак.
Oпштински путеви саобраћајно повезују сеоска насеља на територији Града, као и
територију Града са мрежом државних путева.
Постојећу путну мрежу карактерише: непотпуна саобраћајна мрежа, различитост
и недовршеност коловозних конструкција, недовољна ширина коловоза, нерешено
одводњавање површинских вода, неизграђене ивичне траке, односно оивичење коловоза
и друго.
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3.6.2. Железничка инфраструктура
Сремска Митровица је сврстана међу 16 најзначајнијих железничких чворова у
Републици. Тренутно, железнички саобраћај је ниског интензитета, али услед изузетног
саобраћајног положаја Града Сремска Митровица, има развојни потенцијал.
Железнички саобраћај карактерише пре свега:
- Међународна магистрална двоколосечна електрифицирана железничка пруга
Е70; Е85;
1. Београд - Шид - Државна граница;
2. Службена местa за пријем и отпрему путника Сремска Митровица, Лаћарак и
Кузмин - стајалиште;
3. Службено место оверено за рад и манипулацију робом је железничка станица
Сремска Митровица, са свом припадајућом инфраструктуром и индустијским
колосецима за Дрвни комбинат, Матроз и КП Дом;
4. Једноколосечна железничка пруга Шид - Сремска Рача - Нова - Државна граница
- Бијељина;
5. Путни прелази;
6. Индустријски колосеци, сврстани у три групације, дужине око 30km, у веома
лошем стању.
3.6.3. Речна инфраструктура
Река Сава је међународна пловна река, која повезује Хрватску и Републику
Српску са Србијом, а потом све заједно са пловним Дунавом. У регионалном смислу
повезује се Град Сремска Митровица са другим општинама и градовима: Бијељина,
Шабац, Београд. На њеним обалама саграђени су стратешки привредно - индустријски
потенцијали са врло перспективном „Луком Легет“ и бродоградилиштем „Vahali”.
Геоморфолошки услови у кориту реке Саве су такви, да су задовољени услови пловности
који одговарају пловном путу категорије IV.
3.6.4. Ваздушна инфраструктура
Ваздушни саобраћај карактерише постојање једног спортског аеродрома у
Великим Радинцима. Његова перспектива је у веома повољном положају у односу на
друге видове саобраћаја и на аеродром „Никола Тесла“ у Београду. Аеродром у Великим
Радинцима може прерасти у туристичко-пословни аеродром са задржаном спортском
улогом.
3.6.5. Комунална инфраструктура
3.6.5.1. Водоснабдевање

Када је у питању водоснабдевање, ЈКП „Водовод“ снабдева 80 000 становника
безбедном, бактериолошки и хемијски исправном водом за пиће. Дужина водоводне
мреже износи 344km, а на њу је прикључено између 25 000 и 30 000 потрошача.
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Јавни систем обухвата Сремску Митровицу, насељенa места Лаћарак и Мачванску
Митровицу и 12 сеоских насеља: Мартинце, Кузмин, Шашинце, Велике Радинце,
Манђелос (са викенд насељем), Гргуревце, Лежимир (са викенд насељем), Бешеново,
Шуљам, Салаш Ноћајски, Засавицу I, Засавицу II. Локални системи постоје у седам
сеоских насеља: Чалми, Дивошу, Шишатовцу, Бешеновачком Прњавору, Босуту,
Сремској Рачи и Јарку.

Без организованог водоснабдевања су четири сеоска насеља: Равње, Ноћај,
Раденковић и Стара Бингула.

Водоводни систем Сремске Митровице састоји се из: два изворишта „Курјаковац“
и „Старо извориште“, главног цевовода од изворишта до црпне станице, постројења за
прераду воде са аератором, брзим филтерима, „хлорогеном“, резервоарима и пумпном
станицом, као и секундарне водоводне мреже и два додатна изворишта „Извориште Сава
1“ и „Извориште Фишеров салаш“ у сеоском насељу Јарак.

3.6.5.2. Одвођење отпадних вода
У Сремској Митровици је усвојен сепарациони систем одвођења фекалних и
атмосферских вода, а река Сава се користи као реципиент. По принципу крвотока,
отпадне воде се одводе путем колектора и уличне канализације у реку Саву. Услед
непостојања примарног пречишћавања, неопходна је стална контрола квалитета
отпадних вода, комуналног, атмосферског и индустријског типа.
Фекална канализација
У систему фекалне канализације налази се шест црпних станица. Дужина
канализационе мреже је 120km, а број прикључака је 8 350. Канализациону мрежу
користи 90% корисника водовода са подручја Града Сремска Митровица, док
становници насељених места користе индивидуалне септичке јаме.
Мачванска Митровица има фекалну канализацију дужине 10km и главни колектор
којим се отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање отпадних вода.
Пречишћавање се врши путем биоаерације.
Лаћарак има фекалну канализацију дужине 2 200m, али је покривеност насеља
мрежом још увек мала, па је у плану проширење.
Фекалне воде се путем колектора и црпне станице испуштају у реку Саву без
пречишћавања, са предтретманом путем грубе решетке.
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Одвођење атмосферских вода
Атмосферске воде се по појединим хидрографским целинама одводе отвореном и
затвореном атмосферском канализацијом. Сливна подручја гравитирају према
мелиоративним каналима, градским барама и реци Сави. За одбрану од унутрашњих
вода и за одвођење атмосферских вода, изграђено је пет црпних станица.
У циљу заштите животне средине, у плану је проширење канализационе мреже на
подручју Сремске Митровице и насељених места Мачванска Митровица и Лаћарак.
С тим у вези, усвојен је сепарациони систем одвођења отпадних и атмосферских вода,
који подразумева даљу изградњу канализационе мреже, индустријског предтретмана и
централног постројења за пречишћавање отпадних вода.
3.6.6. Водопривредна инфраструктура
3.6.6.1. Мелиорациони систем
На територији Града Сремска Митровица постоји систем за одводњавање, који се
састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000ha, са дужином канала
1 148km. У интересу високе поузданости, неопходно је континуирано и програмирано
одржавање постојећих система. Такође је потребно наставити ширење и комплетирање
мелиорационих система, а активности, осим на одводњавање, усмерити на наводњавање.
3.6.7. Електроенергетска инфраструктура
Град Сремска Митровица се налази у конзумном подручју ЕД „Сремска
Митровица”, осим насељеног места Јарак, које се налази у конзумном подручју
ЕД „ Рума“ и седам мачванских села, која се налазе у конзумном подручју ЕД „Шабац“.
Напајање Града Сремска Митровица електричном енергијом врши се из трафо-станице
(ТС) 110/35/20 KV „Сремска Митровица 1“ и ТС „Сремска Митровица 3” (110/20KV),
ТС „Босут“ ( 35/10 KV), ТС „Кузмин“ ( 35/10 KV), ТС „Исток“ (35/10 KV).
Дужине далековода (ДВ) и кабловских водова средњег напона (КВ), на конзумном
подручју ЕД „Сремска Митровица“, по напонским нивоима су:
1. ДВ 10 kV: 10km (105 стубова)
2. ДВ 20 kV: 126km (1260 стубова)
3. ДВ 35 kV: 39,5km (395 стубова)
4. КВ 10 kV: 4,5km
5. КВ 20 kV: 109km
6. КВ 35 kV: 5km
3.6.8. Гасификација
Гасификација Сремске Митровице званично се везује за 1998. годину, када је
основано ЈП „Срем-гас” за дистрибуцију природног гаса тада Општине Сремска
Митровица. Од момента свог оснивања, ово предузеће је остварило 36% пројектованих
активности, односно, изграђено је 230km гасне мреже, 70% територије градског насеља
Сремска Митровица је покривено гасном мрежом, насељена места Лаћарак и Мачванска
Митровица, као и сеоска насеља: Јарак, Шашинци, Салаш Ноћајски и делимично Ноћај.
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На гасну мрежу је прикључено 5 200 домаћинстава (4 500 активних потрошача) и 220
правних лица.
3.6.9. Телекомуникације
На територији Града Сремска Митровица налази се 24 поште. Већина становника
сеоских насеља може да користи поштанске услуге у свом или суседном селу.
Телефонске централе на територији Града Сремска Митровица су дигитализоване
и као такве способне да поред фиксне телефоније у највећем броју насељених места,
пружају и услуге broad band-a (ADSL и IPTV).
Садашњи капацитет и распоред базних станица пружа задовољавајућу
покривеност и функционисање мобилне телефоније у 2G и 3G технологији. У току је
модернизација бежичне приступне мреже и увођење LTE технологије.
Предузеће „Телеком Србија“ континуирано ради на побољшању мобилне мреже,
у складу са потребама и ситуацијом на терену и анализом економске оправданости
улагања у нове објекте мобилне телефоније.
3.7. Туризам
Туризам је комплексна и специфична делатност у односу на остале делове
привреде. Као друштвено-економска активност је повезана са бројним активностима у
оквиру привредног и друштвеног система. Најзначајније компоненте за развој туризма
су: природно окружење, локална заједница, друштвени живот, култура, традиција,
обичаји и занати. Туризам је уједно и последица и подстицај развоја укупног друштвеног
система.
3.7.1. Стање туризма у Србији
За нашу земљу као и за остале земље у развоју туризам представља најзначајнију
извозну привредну грану. Србија поседује повољан геостратешки положај, добру
саобраћајну повезаност са централном Европом и Блиским истоком, која омогућава
прилив великог броја страних туриста. Нетакнута природа, богатство планина, река,
језера, термалних извора и бања, културно-историјско наслеђе, омогућава развој туризма
у Србији.
3.7.2. Рурални туризам
Туризам, који се организује у руралним срединама, зове се рурални или сеоски
туризам, јер управо руралне средине представљају главну рецептивну туристичку
организацију. Активности, које су погодне за развој руралног туризма, обухватају
пољопривреду, манифестације, гастрономију, фолклор, етнологију, занатство и остале
активности на сеоском газдинству. Рурална подручја су специфичне и комплексне
привредне, друштвене, еколошке и просторне области у којима живи и до 50% укупног
становништва. Срем има изузетно богате природне и културне вредности као туристичка
дестинација. Северни део Срема, између Дунава и Фрушке горе, има повољне услове за
развој винског туризма, док јужни део Срема има повољне услове за развој сеоског и
етно-туризма. Поред винског и сеоског туризма, Срем има потенцијал за развој и других
102

17.06.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 5

видова туризма као што су: еко туризам, културни туризам, верски туризам и
омладински туризам.
3.7.3. Рурални туризам у Граду Сремска Митровица
Град Сремска Митровица располаже потенцијалима значајним за развој туризма.
Антички град Сирмијум, оставио је бројне локалитете, међу којима се издваја Царска
палата, Житни трг на којем се налази део старог градског језгра, Базилика Св. Димитрија
и Музеј Срема са експонатима из римског периода, од којих су многобројни пронађени у
руралном подручју. У Сремској Митровици постоје бројне установе културе и уметничка
удружења: Галерија „Лазар Возаревић“, Школа цртања и сликања „Мартин центар“,
Библиотека „Глигорије Возаровић“, Позориште „Добрица Милутиновић“, Центар за
културу ,,Сирмијумарт“, Завод за заштиту споменика, Архив Срема, Установа за
неговање културе „Срем“...
На територији Града Сремска Митровица налазе се позната излетишта у оквиру
Националног парка Фрушка гора (Лежимир и Летенка) и фрушкогорски манастири
(Ђипша, Петковица, Шишатовац, Кувеждин). Фрушка гора омогућава сигуран и пријатан
боравак туриста уз непосредан доживљај очуване природе. Усамљену острвску планину
у Панонској низији, одликују локалитети специфичних геолошких, геоморфолошких и
других облика, значајни шумски типови станишта и станишта заштићених врста. Велики
садржај туристичких активности су: излети, шетње, јахање коња, пењање по стенама,
риболов, циклотуризам, уживање у пејзажима и могућност прављења фотографија
пејзажа.
Велики потенцијал за речни туризам и спортски риболов представља река Сава,
која је у свом току код града идеална за овакав вид рекреације (Сремска Митровица има
модерну обалоутврду и могућност пристајања бродова, као и уређену градску плажу,
једну од најатрактивнијих у Србији). Природна атракција је и Специјални резерват
природе „Засавица“.
Број категорисаних смештајних објеката у Граду Сремска Митровица је
деветнаест. Као највеће кочнице развоја сремскомитровачког туризма, сматрају се мањак
смештајних капацитета и неулагање у њихово проширење и реновирање.
3.8. Социјална политика
Унапређењем квалитета живота у руралним подручјима, подразумева се и борба
против дискриминације и социјалне искључености. Град Сремска Митровица треба да
обезбеди услове за нормалан раст и развој деце и младих, уз побољшање њиховог
положаја и повећања активизма који подстиче њихов креативни рад и активно учешће у
локалној средини. Неопходно је развити системску мрежу подршке и пружања услуга
корисницима у области социјалне политике.
Регионални центар у области здравстене заштите јесте Град Сремска Митровица.
Носиоци активности су Општа болница, Завод за јавно здравље, Дом здравља и Апотека
Сремска Митровица. Једина установа, у области социјалне заштите на територији Града
Сремска Митровица јесте Центар за социјални рад „Сава“, у којој се континуирано
развија социјална и породично правна заштита корисника.
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У Граду Сремска Митровица постоји Канцеларија за младе, основана 01.12.2008.
године, која се бави проблематиком младих, како би им се обезбедио квалитетнији и
садржајнији живот.
Невладин сектор на територији Града Сремска Митровица није довољно развијен.
На то нам указује непостојање евиденције НВО (омладински, еколошки, спортски,
економски, хуманитарни итд.) сектора.
На основу укупног броја старих лица која живе у Републици Србији, недовољан је
капацитет установа за њихов смештај. Тренд решавања овог проблема су приватни
домови, али и даље са скупом услугом за већину корисника. У Граду Сремска
Митровица живи 15 798 пензионера. Постоји потреба за отварањем дома за смештај
старих лица и клубова за пензионере.
Рурална подручја одликује, значајно заостајање у развоју, за урбаним подручјем, а
друштвени производ по становнику је, за 1/4 нижи је од националног. На економски и
социјални развој руралних подручја утичу елементи људског капитала, у које спадају:
образованост, запосленост, здравствено стање и социјална заштита.
3.8.1. Перцепција руралног становништва о потребама
Током израде стратешког документа са представницима институција, на радним
групама, урађена је анализа потреба и перцепција на основу два метода. Први је био
SWOT анализа а други, упитник о проблемима руралног становништва, који је на
састанку са радним групама презентован а затим путем електронске поште прослеђен
члановима.
3.8.2. Анализа анкете: Проблеми руралних средина и руралног
становништва
Током два састанка са радним групама, члановима је презентован упитник на
тему: Проблеми руралних средина и руралног становништва, који им је достављен
путем електронске поште. Наредних седам дана прикупљани су одговори и добијени
резултати. Заинтересоване стране за израду стратешког документа су идентификовале
кључне проблеме који су, детаљном анализом упитника, на основу утицаја расподељени
у две групе: на узроке и последице.
Табела 4. Анализа проблема руралних средина и руралног становништва
Узрок
1. Неадекватна подршка
аграру/недовољна финансијска
средства
2. Доступност информација на
селу
3. Инфраструктура
4. Изостанак планирања
5. Степен образовања
6. Изостанак прерађивачке

Последица
1. Депопулација
2. Депривација
3. Незапосленост
4. Изостанак нових технологија
5. Неконкурентност
6. Изостанак културних садржаја
на селу
7. Уситњени поседи
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индустрије у пољопривреди
7. Изостанак зонирања
8. Изостанак јавног и приватног
партнерства
Кроз развој Стратегије руралног развоја, директно ће се утицати на узроке
проблема, чије ће решавање допринети дугорочном ублажавању последица.
Из одговора на питање: на кога има утицај овакво стање у руралном подручју,
може се закључити, да су заинтересоване стране свесне да без интегралног развоја
руралног и урбаног, нема опстанка. Како је један од одговора био, да без развијеног села
нема ни града, уколико изостане интегрални приступ приликом спровођења стратешког
документа, јавиће се последице и у урбаној зони.
Све заинтересоване стране се слажу да је хитност решавања проблема велика.
У подједнаком постотку одговор је: хитно и веома хитно.
Заинтересоване стране су препознале последице до којих би дошло, уколико се не
би приступило решавању проблема: наставак одумирања села, миграција, пре свега
младог становништва у градове, сиромашење становништва руралног подручја, смањење
пољопривредне производње и неравномеран развој села и града.
Приоритети које су предвидели чланови радних група могу се категоризовати на
следећи начин:
· Финансијака подршка и субвенције за останак на селу;
· Стручно усавршавање, радионице које би допринеле информисаности и
едукованости становништва;
· Унапређење културног садржаја у руралном подручју;
· Израда стратешког плана за развој подручја;
· Улагање у инфраструктуру у руралном подручју.
На основу добијених одговора приступљено је изради мера и планова за развој
руралног подручја Града Сремска Митровица.
3.9. SWOT анализа
SWOT анализа је рађена у оквиру три састанка са радним групама. На првом
састанку рађена је појединачна SWOT анализа за сваку тематску област. Након састанка
прва верзија SWOT анализе, прослеђена је члановима радних група на коментар. На
другом састанку, обједињене су по две радне групе и заједно је коментарисана и
коригована анализа. Током другог састанка представљен је и упитник о потребама
руралног становништва, који им је заједно са другом верзијом прослеђен након састанка.
Трећа, финална радионица, имала је за циљ верификацију једне заједничке SWOT
анализе, на основу свих коментара које су дали представници радних група.
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Табела бр.5 SWOT анализа
снаге
- Повољан геостратешки положај
- Очувана животна средина и природне
вредности (река Сава, НП Фрушка гора,
СРП „Засавица“, равница, ловишта,
језера)
- Постојање хигијенски исправне воде за
пиће
- Повољне рељефне и климатско-едафске
карактеристике, погодне за развој
ратарске и повртарске производње
- Фрушкa горa, природни ресурс за развој
воћарства, виноградарства и пчеларства
- Принос у ратарској прoзводњи изнад
републичког просека
- Усвојен Просторни план Града Сремска
Митровица 2008-2028, Мастер план
одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до
2022. и ППППН Специјалног резервата
природе „Засавица“
- Израђене студије гасификације,
документација за канализациону мрежу,
елаборати о резервама воде за пиће
- Издавање грађевинских дозвола у
законским роковима
- Подршка јавног, цивилног и приватног
сектора руралном развоју
- Финансијска подршка локалне
самоуправе намењена развоју различитих
циљних група
- Културно-историјска баштина
- Нематеријална баштина
- Постојање земљишта у јавној својини
Града Сремска Митровица, погодног за
индустријску производњу (радне зоне)
- Развијена телекомуникациона мрежа
- Расположива радна снага
- Развијено основно и средње образовање

слабости
- Лоше стање основних и атарских путева
- Неопремљеност радних зона у селима
инфраструктуром
- Потешкоће у ширењу нисконапонске
електроенергетске мреже, на подручје у
коме се развија воћарство и повртарство
- Недовољна уређеност каналске мреже за
наводњавање и одводњавање
- Неодржавање атмосферске каналске
мреже
- Непостојање фекалне канализације у
селима
- Недовољно решено питање анималног
отпада
- Систем управљања комуналним отпадом
је недовољно уређен
- Непостојање елабората о зонама санитарне
заштите изворишта
- Непостојање планова детаљне регулације
- Неинформисаност и незаинтересованост
пољопривредника у погледу увођења нових
технологија, стандарда и прописа
- Сваштарење у пољопривредној
производњи
- Застарелост пољопривредне механизације
- Мали број задруга, удружења и кластера
- Недостатак складишних и прерађивачких
капацитета, као и финалних производа
- Слаб генетски потенцијал и смањење
сточног фонда
- Недовољна диверсификација руралне
економије
- Непрепознавање туризма као
профитабилне привредне делатности
- Непрепознавање културно-историјских и
амбијенталних вредности краја као
туристичког производа
- Неразвијеност етно-еко зона и породичног
предузетништва
- Низак ниво процедура за контролу
квалитета туристичких услуга и производа
- Непостојање туристичке инфраструктуре
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могућности
- Постојање плићих водоносних издана
- Коришћење геотермалних извора
- Јефтин железнички и речни транспорт
робе
- Производња и коришћење енергије из
обновљивих извора
- Развој прехрамбене индустрије
- Подстицај развоја породичних
пољопривредних газдинстава и
породичног предузетништва
- Брендирање производа са географским
пореклом
- Органска производња
- Унапређење заштите добробити и
здравља животиња
- Унапређење туристичке понуде, услуга
и производа
- Развој ловног и риболовног туризма
- Међународне бициклистичке и пешачке
руте
- Очување амбијенталних целина и
ревитализација традиционалног наслеђа
- Заинтересованост јавног и приватног
сектора за планирање руралног развоја
- Могућност коришћења ЕУ и домаћих
инвестиционих фондова
- Могућност прекограничне сарадње

Број 5

- Недовољна развијеност речног путничког
саобраћаја и наутичке инфраструктуре
- Слаба повезаност путника са градским
насељем јавним превозом
- Запуштени и неискоришћени јавни објекти
- Недостатак културних, забавних и
спортско рекреативних садржаја
- Јавне институције у руралном подручју
немају примењен универзални дизајн
(доступност особама са инвалидитетом)
- Недовољна социјална услуга
- Веома ниска еколошка свест
- Родна неравноправност
- Депопулација
претње
- Политичка нестабилност
- Неусаглашеност и недостатак правне
регулативе
- Недовољна контрола примене постојећих
прописа
- Незаинтересованост државе да уреди
тржиште
- Недостатак новчаних средстава
- Претварање пашњака у обрадиве
површине
- Загађење животне средине
неконтролисаним коришћењем средстава за
заштиту биља и минералних ђубрива
- Девастација села
- Низак проценат високообразованих људи
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3.10. Закључци
На основу SWOT анализе и урађене анализе потреба по тематским областима,
урађена је, приоритизација области за развој са мерама:
ОПШТИ ЦИЉ 1: Повећање конкурентности пољопривреде и развој прерађивачке
индустрије уз одрживо коришћење природних ресурса
Специфични циљ 1.1. Унапређење и модернизација пољопривредне производње,
кроз већу примену знања и стварање квалитетних производа високо додате
вредности
Мера 1.1.1. Улагања у пољопривредна газдинства кроз подстицаје за унапређење
производње
Мера 1.1.2. Едукација произвођача ради унапређења пољопривреде производње
Мера 1.1.3. Подстицање прераде пољопривредних производа у циљу стварања додате
вредности
Специфични циљ 1.2. Удруживање пољопривредних произвођача ради унапређења
пласмана и маркетинга пољопривредних производa
Мера 1.2.1.Техничка подршка удружењима пољопривредних произвођача
Мера 1.2.2. Заједничка промоција и презентација производа са географског подручја
Мера 1.2.3. Процена потенцијала региона у циљу бољег коришћења природних ресурса
Специфични циљ 1.3. Одрживо управљање земљиштем
Мера 1.3.1. Комасација земљишта
Мера 1.3.2. Подизање ветрозаштитних појасева
Мера 1.3.3. Правилно ђубрење кроз анализу квалитета плодности земљишта
Мера 1.3.4. Издавање државног земљишта у закуп
Специфични циљ 1.4. Подстицање и промовисање органске пољопривредне
производње и заштита аутохтоних сорти и раса
Мера 1.4.1. Процена потенцијала региона у циљу бољег коришћења природних ресурса
Мера 1.4.2. Развој производње висококвалитетних производа
ОПШТИ ЦИЉ 2: Диверсификација економских активности у руралном подручју,
уз очување културно-историјске баштине
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Специфични циљ 2.1. Развој и диверсификација економских активности на селу
Мера 2.1.1. Изградња и афирмација регионалних брендова, заштита географскогпорекла
и аутохтоних производа, афирмација и очување локалне кухиње
Мера 2.1.2. Подршка очувању старих заната
Meрa 2.1.3. Едукација и информисање руралног становништва о могућностима развоја
туризма на примерима добре праксе
Специфични циљ 2.2. Развој и промоција туризма
Мера 2.2.1. Унапређење туристичке инфраструктуре као предуслов за развој
туристичких дестинација и руралног туризма
Мера 2.2.2. Унапређење капацитета за пружање туристичких и угоститељских услуга
Мера 2.2.3. Подршка организовању специфичних културних активности (догађаја,
манифестација)
Мера 2.2.4. Ревитализација нематеријалног наслеђа
Мера 2.2.5. Подстицај заинтересованим ловачким и риболовачким удружењима за
развој и унапређење ловног и риболовног туризма
Мера 2.2.6. Унапређење туристичког производа
Специфични циљ 2.3. Промоција културно - историјског наслеђа
Мера 2.3.1. Промоција културно - историјског наслеђа
ОПШТИ ЦИЉ 3: Унапређење квалитета и услова живота у руралном подручју
Специфични циљ 3.1. Развој инфраструктуре
Мера 3.1.1. Подизање квалитета услуга и нивоа безбедности саобраћаја на државним и
општинским путевима
Мера 3.1.2. Комплетирање саобраћајног система јавних државних и општинских
путева
Мера 3.1.3. Изградња или обележавање бициклистичких стаза уз јавне путеве који
повезују туристичке зоне
Мера 3.1.4. Побољшање комуналне инфраструктурe
Мера

3.1.5. Побољшање електро-снабдевања

Мера

3.1.6. Унапређење пољопривредне инфраструктуре
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3.1.7. Унапређење гасификације руралног подручја

Специфичан циљ 3.2. Уједначена здравствена услуга у руралном подручју
Мера

3.2.1. Унапређење здравствених услуга

Мера

3.2.2. Унапређење социјалне политике у руралном подручју

Специфични циљ 3.3. Развој људских ресурса
Мера

3.3.1. Унапређење квалитета образовања

Мера

3.3.2. Подизање свести код жена и њихово укључивање у агробизнис

Мера

3.3.3. Повећање активизма код младих у руралном подручју

Мера

3.3.4. Подизање техничко - оперативних капацитета Агенције за рурални развој

Специфичан циљ 3.4. Развијање спортско-рекреативних активности на селу
Мера

3.4.1. Ревитализација постојећих спортских терена у руралним подручјима

Мера

3.4.2. Ревитализација спортских сала и игралишта у оквиру школа

Мера

3.4.3 Припрема техничке документације за балон сале у руралним подручјима

Мера

3.4.4. Изградња балон сала у руралним подручјима

Специфични циљ 3.5. Подстицање коришћења обновљивих извора енергије и
заштита животне средине
Мера

3.5.1. Смањење и селекција отпада у руралним подручјима

Мера

3.5.2. Подстицање коришћења обновљивих извора енергије
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Анекс I
Закони, стратешки документи и планови коришћени приликом израде Стратегије
руралног развоја Града Сремска Митровица
А. Закони, уредбе, правилници и одлуке
1. Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, („Службени гласник РС“,
бр.10/2013)
2. Закон о туризму, („Службени гласник РС”, бр.36/2009, 88/2010, 93/2012)
3. Закон о здравственој заштити, („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013-др. закон)
4. Закон о социјалној заштити, („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011)
5. Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години,
(„Службени гласник РС”, бр. 8/14 2014)
6. Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај,
(„Службени гласник РС”, бр.41/2010, 103/2010, 99/2012)
7. Одлука о правима грађана из области социјалне заштите на територији града Сремска
Митровица, („Сл. лист Града Сремска Митровица“, бр. 17/2012 и 9/2013)
8. Одлука о правима у области примарне здравствене заштите на територији града Сремска
Митровица, („Сл. лист Града Сремска Митровица“, бр. 2/2013)
Б. Стратешки документи и планови
1. Просторни план подручја посебне намене Националног парка "Фрушка Гора", ("Службени
лист АПВ", број 16/04)
2. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Засавица“,
(„Службени гласник РС“, бр. 66/2011)
3. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I
реда бр. 21. Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница,
(„Службени гласник РС“, бр. 40/2011)
4. Измене и допуне Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене
транснационалног гасовода „Јужни ток” ,(Службени гласник РС, број 98/2013)
5. Просторни план Општине Сремска Митровица до 2028, („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 9/2009)
6. План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице,
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 11/2009)
7. План детаљне регулације радне зоне „Растик“ к.о. Дивош, Град Сремска Митровица,
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 4/2013)
8. План детаљне регулације радне зоне „Пресека“ к.о. Ноћај, Град Сремска Митровица,
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 2 /2012)
9. План детаљне регулације регионалне депоније комуналног отпада са центром за рециклажу
у Сремској Митровици, („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 1/2009)
10. Мастер план одрживог развоја Фрушке горе 2012-2022, (24. октобра 2011)
11. Стратегија локалног одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-2020, („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 1/2010)
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Анекс II
СРЕМ ФОЛК ФЕСТ
Међународни ревијални фестивал фолклора који се сваке године одржава од 9. до 12.
августа. На Фестивалу учествују ансамбли из десетак земаља који за време Фестивала
представљају фолклор земље из које долазе. Програми се реализују на отвореној сцени у
амбијенту ископина старог римског града. Учесници имају могућност да се у слободно време
упознају са градом, његовом околином, историјом и туристичком понудом. Циљ Фестивала је
неговање и промовисање култура и традиција свих народа света песмом, игром, музиком и
костимима.
ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА
Фестивал гудача је културно догађање великог значаја у Сремској Митровици, који
организује и остварује Музичка школа „Петар Кранчевић“ из Сремске Митровице. Јединствен
у Војводини, Србији и на подручју западног Балкана, Фестивал пружа шансу младим
уметницима основног и средњег музичког образовања да музицирањем опробају свој
такмичарски дух и васпитно - образовно се усавршавају на покрајинском и републичком нивоу.
Својим постојањем одржава континуитет основних, уметничких и педагошких идеја на којима
су се развиле и реализовале Међуокружне смотре ученика виолине.
SM JAZZ BLUES SPRING FEST
Основан је 2006. године под покровитељством Града Сремска Митровица. Данас је
препознатљив музички догађај и један од водећих културниих догађаја у Сремској Митровици.
Препознавање значаја који фестивал има, од стране завничних институција, даје прилику да се
размишља о још бољим програмима. Захваљујући овом Фестивалу, који представља пресек
најзначајнијих дешавања на музичкој сцени, Сремска Митровица има прилику да угости
извођаче као што су: Васил Хаџиманов, Jazz Sens Quintet, The Gamblers, Влада Маричић Romano Cubano Feat Louis, Јован Маљоковић - Balkan Salsa Band и други.
КОЛО СРЕМА
Традиционална манифестација културно - спортског карактера, која дужи низ година
промовише културне и друге вредности сремског краја. Манифестација се одржава у
фрушкогорском селу Гргуревци у јуну месецу. На манифестацији се, поред смотре сремских
фолклорних група, одржава котлићијада, дефиле фијакера, фрушкогорски етнобазар и ловачка
шицара које имају за циљ промовисање потенцијала села.
НОЋ МУЗЕЈА
Културни догађај који заједно организују музеји и културне институције, током које
музеји остају отворени до касно у ноћ. Циљ оваквог културног догађаја је упознавање
појединаца са културним институцијама али и да се музеји и галерије представе на забавнији и
неуобичајен начин.
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У СЛАВУ ФРУШКОГОРСКОГ ВИНОГОРЈА - ПРОБУ У ЧАСТ
Манифестација се организује поводом 1780. година од рођења чувеног римског
императора Марка Аурелија Проба. На месту где је овај римски император својом царском
руком засадио први чокот лозе откривена је спомен - плоча и биста Маркуса Аурелиуса
Пробуса. На тај начин ће овај део Срема бити сачуван од заборава.
ЗЛАТНИ ДАНИ ВИНА
Интернационална винска свечаност која се традиционално одржава у Царској палати
Сирмијум, у част императора Марка Аурелија Проба. Свечаност се одржава на дан рођења
императора Проба, и на тај дан виноградари улазе у винограде. Поред разноврсне понуде вина
посетиоци имају прилику да се ближе упознају са културним наслеђем и стваралаштвом
Митровице.
ФЕСТИВАЛ БЕСЕДНИШТВА
Са пропратним називом ,,SIRMIUM LUX VERBI – СИРМИЈУМ СВЕТЛОСТ РЕЧИ“, је
манифестација међународног карактера која се одржава на отвореној сцени на једном од
најлепших локалитета из античког периода Сирмијума. У ревијалном делу фестивала
учествовали су наши најеминентнији глумци, врсни беседници. Министарство културе
Републике Србије уврстило је Фестивал у Календар манифестација од републичког значења.
САБОР ВОЈВОДЕ СТОЈАНА ЧУПИЋА
Културна манифестација која се традиционално одржава у славу знаменитог војводе из
Првог и Другог српског устанка Стојана Чупића, у организацији Завичајног друштва ,,Стојан
Чупић“, уз подршку Месне заједнице и Града Сремска Митровица. У оквиру самог Сабора
одржавају се: мачванска прела и посела, кулинарска такмичења у справљању старих
мачванских јела, изложбе слика мачванских и других сликара, изложбе народне ношње из
различитих српских крајева, витешких игара: надвлачење клипка, скок из места, бацање камена
с рамена, прескок пања. Организовани су стручно - научни скупови о Змају од Ноћаја и
његовим војводама уз проучавање историје, живота, обичаја, језика и културе овог дела Мачве.
ШТУКИЈАДА (април и новембар)
Манифестација спортско - рекреативног карактера у којој учествују такмичари из
Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Лов штуке има посебну димензију у прелепом
амбијенту Специјалног резервата природе Бара Засавица.
ДАН МАГАРИЦА (Засавица)
Дан магарица је привредно - туристичка манифестација која се одржава у Специјалном
резервату природе Засавица код Визиторског центра. Манифестацију чини и светско
такмичење у прављењу паприкаша од магарећег меса који посетиоци могу и да дегустирају, а
догађај је употпуњен и промоцијом производа од магарећег млека.
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ПОНИЈАДА (Чалма)
Понијада представља спортску, гастрономску и етнографску манифестацију праћену
смотром дечијег фолклора, етнографске поставке удружења жена, уз целодневно дружење
малишана са пони коњићима које је својеврсна атракција у овим крајевима.
КОТЛИЋИЈАДА ,,ВАРЈАЧОМ У ЕВРОПУ“
Одржава се у Засавици I као једна од планираних манифестација која је учвршћена у
календар приредби туристичке организације Србије. Циљ манифестације је развој туризма у
својој средини, искоришћење потенцијала своје заједнице природну лепоту баре Засавица у
склопу Специјалног резервата природе ,,Засавица“. Током целодневног одржавања
манифестације посетиоци могу да уживају у гастрономским специјалитетима овог краја.
ДАНИ МАНГУЛИЦЕ
Природно – туристичка манифестација која се одржава једном годишње у децембру
месецу, у организацији Специјалног резервата природе Засавице код Визиторског центра.
Током манифестације одржава се светско такмичење у прављењу паприкаша од магарећег меса
који ће посетиоци моћи да дегустирају. Осим дегустације пружа им се могућност куповине
свежег меса, чварака и прерађевина од мангулице, а за крај ту су незаобилазни колачи –
салчићи.
СРЕМСКИ САЈАМ СВИЊА И ПОЉОПРИВРЕДЕ
Сајам се одржава једном годишње у септембру месецу, у Кузмину, у организацији
Удружења одгајивача свиња ,,Граничар из Кузмина“, удружења сточара КЛАСТЕР ,,ТРИ Е
КУ“ и месне заједнице Кузмин. Поред изложбе свиња и представљања произвођача сточне
хране, опреме и механизације, уприличена је додела награда и признања најуспешнијим
одгајивачима. Посетиоци сајма имали су прилику да се упознају са рукотворинама кузминског
Удружења жена ,,Дика“ али и многих гостујућих удружења.
БОСТАНИЈАДА
Привредно - туристичка манифестација која се одржава у сремском селу Шашинци.
Почетак манифестације се обележава пуцњем бича и клепетушом. Централни део је
проглашење најтеже дуње и лубенице, такмичење у пуцању бичем, брзом једењу лубенице.
Традиционално се одржава и изложба рукотворина домаће радиности и колача справљених по
старим рецептима.
ЈЕСЕЊИ МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ
Одржава се на Спортском аеродрому Велики Радинци у организацији Панонија - Аграр
ММ д.о.о., Аеро клуб Сремска Митровица и Туристичка организација Града Сремска
Митровица уз генерално покровитељство Града Сремска Митровица. Један од мотива за
одржавање пољопривредног сајма је праћење трендова у свету где је све чешћа пракса
непосредног и директног контакта са индивидуалним произвођачима. На сајму су присутни
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излагачи пољопривредне механизације, произођачи семенске робе, хемијских производа за
заштиту биља, сточне хране, воћа и поврћа, пчелара.
МОТО СУСРЕТ
Спортска манифестација која се одржава са циљем афирмације и развоја мотоциклизма.
Манифестација је праћена дефилеом мотоциклиста кроз центар као и низом такмичарских
дисциплина.
САВСКА РЕГАТА
Традиционална Савска регата у организацији Мотонаутички клуб ,,Сава“. Обухвата
сплаварење по реци Сави, као и низ гастрономских такмичења која се одржавају током трајања
регате.
ШТРУДЕЛ ФЕСТ
Гастрономска манифестација у организацији немачког културног центра ,,Гете“ из
Сремске Митровице, а суорганизатори су Библиотека Глигорије Возаровић и Центар за
културу ,,Сирмијумарт“. Такмичарског је карактера, где се дегустира и награђује најбоља
штрудла фестивала.
ВОЈВОЂАНСКА КУЈНИЦА НА ШОРУ
Етно манифестација настала као плод сарадње Месне заједнице Лаћарак и неколико
удружења жена из Лаћарка. Манифестација окупља ствараоце народних рукотворина, чланове
културно уметничких друштава, удружење жена и етно радионице који заједничким наступом
представљају аутентичност војвођанске регије. Посетиоци поред вожње фијакером уз сремске
тамбураше могу да дегустирају храну и пиће и дају оцене на основу којих се деле награде.
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ ПЕСНИКА
СНОВИ“

,,МАШТА И

Најмлађи фестивал града Сремска Митровица који се одржава у организацији Центра за
културу ,,Сирмијумарт“ у мају месецу. Од 2014. године најмлађи Фестивал града Сремска
Митровица носи назив ,,Машта и снови“. Циљ фестивала је подстицање на литерарно
стваралаштво и креативност, развој индивидуалности и самосталности, учешће младих у
друштвено - културном животу. Град Сремска Митровица оваквом начину афирмације младих
стваралаца поклања велику пажњу и љубав.
ФЕСТИВАЛ ПИЈАНИЗМА
Одржава се у организацији Музичке школе у марту сваке године. Фестивал се сврстава
у ред значајних манифестација од великог значаја за културни развој града, асимилацију
ученика - пијаниста и подстицај даљем уметничком развоју сваког појединца, активног и
пасивног љубитеља уметничке музике.
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ФЕСТИВАЛ ТАМБУРАШКЕ МУЗИКЕ ОМЛАДИНСКИХ ОРКЕСТАРА ,,МЛАДЕ
ЖИЦЕ“
Одржава се у организацији Центра за културу ,,Сирмијумарт“. Фестивал обједињује све
музичке и сценске активности нашег града, с циљем неговања аматеризма и афирмације
младих уметника за већ помало заборављени звук тамбурe.
,,ВИВКОВИЗИЈА“ - фестивал детета
Музичко – сценска манифестација деце предшколског узраста са активним учешћем
деце основношколског узраста код којих се развија креативно - стваралачки процес. Циљ
манифестације је промоција уметничких вредности, квалитетног васпитног, образовног и
културног рада са децом, са акцентом на развијање свести за самостално стварање.
ГИТАРИЈАДА ,,САВСТОК“
Манифестација којом се, већ по традицији, завршава Митровачко Културно лето.
Манифестација се одржава на кошаркашком игралишту на градској плажи у организацији
Центра за културу ,,Сирмијумарт“.
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Анекс III

Чланова координационог тима
Координатор пројекта:
1. Данијела Међедовић
Консултант - фацилитатор:
1. Марко Цвијановић - НВО Агромрежа
Консултанти на пројекту:
1. Сања Ступар - Регионална развојна агенција Срем
2. Тања Мијајловић - Регионална развојна агенција Срем

Асистенти на пројекту:
1.
2.
3.
4.

Марина Максимовић - Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица
Јелена Милованчевић - Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица
Драгана Михајловић - Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица
Марија Јандрић - Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица

Списак чланова радних група
Пољопривреда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бошко Николић - Градско веће
Бранислав Јаношевић - Удружење Сремски кулен
Владимир Настовић - Градска управа за пољопривреду
Горан Станковић - Храна продукт доо
Горан Чекеринац - НВО Агромрежа
Данијела Међедовић - Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица
Жељко Граовац - Пољопривредна стручна служба
Златко Начев - Градско веће
Илија Беара - Удружење воћара, Манђелос
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10. Јелена Радаковић - Агротим плус доо
11. Лаза Смиљанић - Удружење овчара и козара „Sirmium“
12. Миленко Весковић - Удружење пчелара Фрушка гора
13. Петар Ћирић - Удружење сточар Срем, Бешеново
14. Радосав Панић - Градско веће

Туризам:
1. Александар Чупић - Етно здање „Змај од Ноћаја“ Мачванска Митровица
2. Андреј Шпановић - Центар за културу „Sirmiumart“
3. Бојана Живковић Сантрач - Туристичка организација Града Сремска Митровица
4. Душанка Станковић - Завод за заштиту споменика културе
5. Љиљана Јосић - Европски покрет у Србији
6. Марија Вуруна - Градско веће
7. Милка Петковић Бјелица - Етно кућа „Мајка Ангелина“ Гргуревци
8. Милорад Милошевић – „Панонија аграр ММ“
9. Мирјана Вашут - ЈП „Дирекција за изградњу града“
10. Никола Никшић - Кластер „Свети Димитрије“
11. Слађана Стојковић - Туристичка организација Града Сремска Митровица
12. Слободан Симић - Покрет горана
13. Слободан Чикић - Сеоско туристичко домаћинство „Чикић“

Инфраструктура:
1.
2.
3.
4.

Љубомир Субашић - ЈП „Срем-гас“
Саша Бугаџија - ЈКП „Водовод“
Светлана Радосављевић - ЈП „Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица“
Славко Јонић - Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове

Социјална политика:
1. Иван Цингели - Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине
2. Јелена Стојиновић - Центар за социјални рад „Сава“
3. Маја Шојић - Удружење СМ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР
4. Наташа Новаковић - Канцеларија за младе
5. Радован Кекић - Општинско удружење за помоћ особама са Даун синдромом Сремска
Митровица
6. Ружица Гаруновић - Удружење ЦДП Сремског округа
7. Слађана Теодоровић - Центар за економско унапређење Рома
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Члан 3.

157.

На подручју Града Сремска Митровица
као насељеног места, гробље одређено за
сахрањивање је Ново гробље.
Гробља на подручју Града Сремска
Митровица, која су делимично стављена ван
употребе су Православно, Католичко, Русинско
и Јеврејско гробље, Старо гробље у градском
насељу Мачванска Митровица, Старо гробље у
приградском насељу Лаћарак и Старо гробље у
Равњу.

На основу члана 2., 13., 17., 19. и 24.
Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник РС", број 88/2011), члана 1. и 21. Закона
о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник
СРС", број 20/77, 24/85, 6/89 и „Службени
гласник РС“ број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005)
и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица ("Службени лист града
Сремска Митровица'', број 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаноj
17.06.2014. године, донела је

Члан 4.
Сахрањивање, уређивање и одржавање
гробаља из члана 3. став 1. и 2. ове одлуке, као
и гробаља која су утврђена као културна добра,
обавља
Јавно
Комунално
Предузеће
„Комуналије“ из Сремске Митровице (у даљем
тексту Предузеће).
Сахрањивање на гробљу у градском
насељу Мачванска Митровица, приградском
насељу Лаћарак и насељеним местима на
територији града, обављају месне заједнице,
најкасније до 31. децембра 2018. године, када
их је у потпуности дужно преузети Предузеће.
Приликом преузимања, гробља морају
бити геодетски снимљена, парцелисана и
пописана.
Поједине
послове
уређивања
и
одржавања гробаља из става 2. овог члана
(одржавање
зеленила-кошење
зелених
површина), до њиховог преузимања у
потпуности, обавља Предузеће.
Превоз умрлих, као поједини посао из
оквира ове комуналне делатности, може да
врши и друго предузеће или предузетник, који
испуњава техничке, санитарно-хигијенске и
друге посебне услове, а регистрован је за
обављање те делатности.

ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком уређује се сахрањивање
умрлих, одређивање и стављање ван употребе
гробља, уређивање и одржавање гробља, као и
други услови везани за обављање погребних
услуга
на
територији
Града
Сремска
Митровица.
Уређивање и одржавање гробља и
сахрањивање је комунална делатност од општег
интереса.
Члан 2.
Гробље
је
земљиште
које
је
одговарајућим урбанистичким планом одређено
за сахрањивање умрлих, као и сви објекти и
уређаји који се налазе на том земљишту, а
служе за сахрањивање, уређивање и коришћење
гробља.
Гробље се одређује и ставља ван
употребе одлуком Скупштине Града Сремска
Митровица у складу са одговарајућим
урбанистичким планом, на предлог Надзорног
одбора ЈКП „Комуналије“.
Гробља у употреби, као и гробља
стављена ван употребе су комунални објекти.

Члан 5.
Поједине
послове
уређивања
и
одржавања гробаља из члана 4. став 1. и 2. ове
Одлуке, Предузеће, односно месна заједница,
може поверити другом предузећу или
предузетнику.
Поверавање
послова
у
смислу
претходног става врши се сходно одговарајућим
одредбама Закона о јавним набавкама.
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трошкове сахране, евиденцију о полагању урне
и преносу посмртних остатака и друге
евиденције у вези са обављањем ове комуналне
делатности.

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 6.
Уређивање и одржавање гробља у
смислу ове Oдлуке је опремање простора за
сахрањивање,
уређивање,
опремање
и
одржавање објеката и уређаја на гробљу који
служе за обављање погребне услуге (капеле,
јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање
путева и стаза унутар гробља и простора између
гробних места, одржавање зеленила, јавне
расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање
снега унутар гробља, као и обављање других
послова који су у вези са уређивањем и
одржавањем гробља и одржавањем гробних
места и надгробних обележја.

Члан 9.
Спомен гробна места на гробљима на
територији Града Сремска Митровица, утврђује
се посебном одлуком Скупштине града, на
предлог Завода за заштиту споменика културе
Града Сремска Митровица и на начин утврђен
прописима којима се уређују културна добра.
Гробља – споменици културе, спомен
гробна места, спомен гробнице и споменици
који су утврђени за културно добро – споменике
културе, уређују се и одржавају на начин
утврђен прописима којима се уређују културна
добра.

Члан 7.
Уређивање и одржавање гробља обавља
се у складу са одредбама ове Одлуке и
Програмом инвестиционог и текућег одржавања
гробља.
Програм доноси Предузеће, односно
месна заједница, уз сагласност Градског већа
Града Сремска Митровица.
Програм из става 2. овог члана нарочито
садржи: врсту, обим и динамику радова, као и
висину средстава потребних за његову
реализацију.

Члан 10.
Гробнице морају бити саграђене у
складу са санитарним прописима. Сандуци могу
да леже један изнад другог, само на гвозденим
носачима.
Надгробни споменици, спомен плоче и
слично (у даљем тексту: спомен обележја),
морају одговарати естетским критеријумима и
пијетету према умрлима.
Спомен обележја морају бити изграђена
од трајног материјала: камена, мермера, бетона
и слично.
Висина спомен обележја може бити до 1
метар, ширина до 0,80 метара и дубина до 0,20
метара.
Ако је гробно место закупљено по
основу из члана 25. ове одлуке, спомен
обележја се могу спојити.
На постојећим гробљима, могу се
поставити и спомен обележја чије димензије
могу бити усаглашене са димензијама гробног
места.

Члан 8.
Урбанистичким планом и пројектом
гробља, простор на гробљу намењен за
сахрањивање дели се на парцеле унутар којих се
налазе гробна места. Парцеле и гробна места
обележавају се бројевима.
Под гробним местом у смислу ове
Одлуке, подразумева се гроб, уређено гробно
место, гробница и место за смештај урне са
пепелом кремираних посмртних остатака.
Гробна места уређују се и одржавају у
складу са Пројектом гробља.
Остављање
и
расипање
пепела
кремираних посмртних остатака врши се на
местима одређеним Пројектом гробља.
Предузеће је дужно је да води
евиденцију парцела и гробних места,
сахрањених лица са уписаним презименом,
именом оца и именом сахрањеног, датумом и
местом рођења, датумом и местом смрти и
датумом и местом сахране, бројем гробног
места, подацима о лицу које је сносило

Члан 11.
На гробљима се могу изводити радови у
вези са подизањем надгробних споменика и
других спомен обележја, као и други радови
који не спадају у текуће одржавање у складу са
пројектом гробља и уклањање надгробних
споменика и других спомен обележја, уз
претходно решење надлежне Градске управе.
Радове из става 1. овог члана могу
изводити
искључиво
правна
лица
и
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споменика, односно других спомен обележја,
која чини саставни део решења из члана 10. став
2. ове Одлуке и техничким нормативима;
3. грађевински материјал (песак, шљунак и
др.), дозвољено је држати на гробљу само за
најкраће време које је неопходно за извршење
радова, и то тако да се тиме не омета приступ и
кретање посетилаца гробља, а у случају прекида
као и после завршетка радова, извођач је дужан
да радилиште без одлагања доведе у првобитно
стање;
4. за превоз материјала потребног за
извођење занатских радова на гробљу могу се
користити само путеви и стазе које одреди
Предузеће;
5. ако се приликом извођења радова
пронађу делови сандука, кости и сл. радови се
морају одмах обуставити и о томе без одлагања
обавестити предузеће;
6. ако се приликом извођења радова нађу
предмети од вредности, они се морају без
одлагања предати предузећу;
7. чесме на водоводу морају се после
употребе затворити, а алат се не сме прати на
чесми.
8. занатски радови се не изводе у време
државних и великих верских празника који се
празнују у Републици Србији у смислу одредаба
Закона о државним и другим празницима у
Републици Србији.
Предузеће може да забрани извођење
занатских радова на гробљу или појединим
деловима гробља у одређено доба дана, или
одређене дане, или одређено доба године.
Извођачу занатских радова, који се не
придржава одредаба овог члана или других
одредаба о реду на гробљима, комунални
инспектор може забранити рад на гробљима.
Против решења комуналног инспектора
може се изјавити жалба Градском већу Града
Сремска Митровица, у року од 15 дана од
доношења решења. Жалба не одлаже извршење
решења.
Ако
извођач
занатских
радова,
приликом извођења радова, учини штету, дужан
је да је отклони, у супротном ће то учинити
Предузеће о трошку извођача.

Члан 12.
О одржавању гробних места и
надгробних обележја на њима, старају се
искључиво њихови корисници, породица и
сродници, који могу уређивање и одржавање
гробних места поверити Предузећу.
Ако лица из става 1. овог члана не
одржавају гробно место, Предузеће ће их
писмено опоменути.
Ако се и после писмене опомене радови
на одржавању не изврше, радове ће на њихов
терет извршити Предузеће, а по налогу
комуналне инспекције.
Члан 13.
За радове који спадају у текуће
одржавање на гробним местима, као што су
демонтажа, монтажа, поставка мермерних плоча
и слични радови, потребно је писмено одобрење
Предузећа.
За предузимање било какве радње на
споменику или другом предмету на гробљу, или
гробници која има својство споменика културе,
потребно је претходно прибавити сагласност
надлежног Завода за заштиту споменика
културе.
Предузеће је дужно да без одлагања
обавести комуналног инспектора о извођењу
радова без одобрења из става 1. и 2. овог члана.
Члан 14.
Занатски радови на гробљу, за које је
прибављено одобрење у смислу члана 13. Ове
Одлуке, могу се обављати под следећим
условима:
1. да се изводе у радне дане и суботом, у
периоду од 1. априла до 30. септембра, по
правилу, од 7,00 до 14,00 часова, а у периоду од
1. октобра до 31. марта, по правилу, од 7,00 до
13,00 часова и то тако да се до највеће мере
очува мир и достојанство гробља;
2. да извођач занатских радова поступи по
налогу овлашћеног лица Предузећа, отклони
уочене недостатке и у остављеном року радове
усагласи са нацртом – скицом надгробног

Члан 15.
Предузеће може да уклони све додатне
предмете и засаде чије је постављање, односно
сађење забрањено овом Одлуком, и то о трошку
закупца гробног места.
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закључно са четвртим степеном сродства и
брачни другови тих лица.

Члан 16.
На гробљу је забрањено подизање и
постављање обележја или других ознака, која
нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу.
На спомен обележју могу се постављати
епитафи који одговарају достојанству гробља и
пијетету умрлих. Поред личних података
умрлог и имена ожалошћених, епитаф може да
садржи и неки други пригодни натпис, цртеж
или орнамент.
Забрањен је епитаф:
- којим се оптужују или вређају жива или мртва
лица,
- који је у другом нескладу са пијететом,
моралним начелима и достојанством гробља и
- који је у супротности са позитивним
прописима и месним обичајима.
Забрањено је постављање обележја на
гробницама, споменицима и спомен-обележјима
који изгледом, знацима или натписом вређају
патриотска, верска, национална и друга осећања
грађана.

Члан 19.
Сахрањивање се може извршити након
утврђивања смрти, а најраније по истеку 24 часа
од момента наступања смрти.
Сахрањивање се пријављује Предузећу
најкасније 12 часова пре сахране.
Пријаву из претходног става подносе
чланови породице, лице код кога се умрло лице
налазило у тренутку смрти или надлежна
Градска управа.
На основу пријаве Предузеће издаје
одобрење за сахрањивање и утврђује време
сахране.
Одобрење из претходног става садржи
податке о умрлом, број парцеле и гробног
места, као и назив гробља на које се умрли
сахрањује.
Члан 20.
Посмртне остатке умрлог, Предузеће,
односно предузетник, превози и преноси на
гробље где ће бити сахрањени. Приликом
преноса посмртни остаци морају бити смештени
у одговарајући сандук.
Пренос посмртних остатака умрлог на
гробље, врши се након прибављања потврде о
смрти коју издаје надлежни орган. Овај превоз
мора се извршити у року од 24 часа од када је
овлашћени лекар констатовао смрт.
Посмртни остаци се до сахране чувају у
посебно за то одређеној просторији. Накасније
на један сат пре времена одређеног за сахрану
посмртни остаци морају бити смештени у
просторију одређену за испраћај посмртних
остатака.
До сахране, умрло лице се налази на
одру, одевено или увијено у тканину и
смештено у ковчег.
Ако је смрт наступила услед заразне
болести, предузимају се мере које налажу
санитарни прописи.
Ако се умрли сахрањује у гробницу,
потребно је да посмртни остаци буду у лименом
улошку сандука, који је по прописима
хеметички затворен.
Пренос
посмртних
остатака
од
просторије одређене за испраћај посмртних
остатака до гробног места, врши се специјалним
колицима.

III САХРАЊИВАЊЕ
а) Опште одредбе
Члан 17.
Под сахрањивањем у смислу ове Одлуке
подразумева се укоп посмртних остатака
умрлог, односно кремирање посмртних остатака
и остављање или расипање пепела на одређено
место и друге радње које се у том циљу
предузимају.
Члан 18.
Сахрањивање на гробљима на подручју
Града Сремска Митровица, која су делимично
стављена ван употребе,
може се вршити
најдуже до 08. јуна 2040. године, односно до
њиховог потпуног стављања ван употребе.
Сахрањивање се врши у већ постојећа
гробна места и гробнице и у њима могу да се
сахрањују посмртни остаци сродника умрлих
лица уз писмену сагласност носиоца закупа
гробног места.
Сродницима у смислу одредаба става 2.
овог члана сматрају се: брачни друг умрлог
лица, сродници по крви у правој линији
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Члан 21.

Члан 25.

Предузеће, односно предузетник, дужно
је да превоз посмртних остатака умрлих на
гробље, где ће бити сахрањени, обезбеди сваког
дана у времену од 00,00 до 24,00 часа.

Међусобна права и обавезе између лица
које закупљује гробно место (у даљем тексту:
закупац гробног места) и Предузећа, уређују се
писаним уговором који се закључује одмах, а
најкасније у року од 30 дана од дана
сахрањивања умрлог.
Уговор из става 1. овог члана закључује
се на одређено време, сагласно ставу 2. члана
22. ове Одлуке.
Гробно место које је дато у закуп не
може се стављати у правни промет.
Закупац гробног места из члана 8. став
2. ове Одлуке, може да уступи гробно место
искључиво Предузећу.

Члан 22.
Предузеће је дужно да за сахрањивање
умрлих обезбеди службу сваког дана (радним
даном, у дане викенда и државним празником).
Сахрањивање се врши у периоду од априла до
септембра, по правилу, од 14,00 до 16,00 часова,
а у периоду од октобра до марта, по правилу, од
13,00 до 15,00 часова.
Дубина појединачног гроба треба да
износи 1,6 метара, односно 2,2 метара код
вертикалног сахрањивања, а ширина и дужина
се одређују према димензијама ковчега.
Лица која обављају сахрањивање морају
носити пригодну униформу коју обезбеђује
Предузеће.

Члан 26.

б) Закуп гробног места

После прве сахране у исто гробно место
могу се уз писмену сагласност закупца гробног
места сахранити лица из става 1. и 2. члана 24.
ове Одлуке. У случају одсутности закупца
гробног места, сагласност дају лица по
редоследу сродства из члана 24. ове Одлуке.

Члан 23.

Члан 27.

Гробно место из става 2. члана 8. ове
Одлуке даје у закуп Предузеће.
Код прве сахране гроб, гробница,
уређено гробно место и место за смештај урне
дају се у закуп на период од 10 година.

У случају смрти закупца гробног места,
право закупа гробног места припада физичком
лицу које је оглашено за његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за
наследнике, ова лица дужна су једног између
себе да одреде као заједничког пуномоћника и
да примерак пуномоћја, овереног код суда,
доставе Предузећу. У противном, то лице у
складу са одредбама Одлуке одредиће
Предузеће, а остала лица евидентираће као
сазакупце гробног места.

Члан 24.
Гробно место код прве сахране даје се у
закуп сродницима умрлог по следећем
редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог
(брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи
умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог
члана гробно место даје се у закуп лицу по
следећем редоследу: остали сродници умрлог
по крви у побочној линији до четвртог степена
сродства, брачни другови сродника наведених у
овом ставу.
Изузетно, ако нема лица из става 1. и 2.
овог члана, гробно место даје се у закуп лицу
које обезбеди сахрањивање умрлог.
Ако има више лица истог степена
сродства са умрлим, закупац гробног места је
лице које они споразумно, између себе, одреде.
У супротном, Предузеће ће одредити корисника
гробног места.

Члан 28.
Посмртни остаци сахрањених лица
почивају у гробном месту најмање 10 година од
дана сахрањивања (у даљем тексту: рок
обавезног почивања).
У гроб за који није истекао рок
обавезног почивања могу се сахрањивати само
лица из става 1. члана 23. ове Одлуке, уз
писмену сагласност закупца гробног места.
Члан 29.
Закупац гробног места, породица,
сродници и друга лица имају право да по истеку
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в) Кремирање
Члан 33.
Кремирање посмртних остатака умрлих
врши се у крематоријуму.
Члан 34.
Посмртни остаци који ће се кремирати
морају бити смештени у лаки дрвени сандук без
металних делова.
Захтев
за
кремирање
посмртних
остатака подноси се у писменом облику. Захтев
подноси лице које се стара о сахрани умрлог.
Садржину захтева, као и доказе који се морају
приложити уз захтев, одређује Предузеће.

Члан 30.
Посмртне остатке из гробова и гробница
којима је истекао рок обавезног почивања, а рок
почивања није продужен, Предузеће преноси у
посебан заједнички гроб или гробницу –
осаријум, о чему Предузеће води посебну
евиденцију и трајно чува податке о лицима чији
су посмртни остаци пренети.
Пре преноса посмртних остатака у
смислу става 1. овог члана Предузеће, односно
предузетник, дужно је да писмено опомене
закупца гробног места да ће, уколико у року од
30 дана не плати накнаду из члана 29. ове
Одлуке и на тај начин продужи рок почивања,
извршити пренос посмртних остатака у посебан
заједнички гроб или гробницу и одредити
другог закупца тог гробног места, а надгробна
обележја и друге предмете уклонити без обавезе
њиховог чувања.
У случају када се писмена опомена није
могла уручити из било којих разлога, Предузеће
ће путем обавештења у средствима јавног
информисања позвати закупца гробног места да
поступи у складу са одредбама става 2. овог
члана, указујући на последице пропуштања.
Обавештење се објављује према потреби и, по
правилу,
користи
се
за
истовремено
обавештавање већег броја закупаца гробних
места.

Члан 35.
Приликом подношења захтева из члана
34. став 2. ове Одлуке, лице које се стара о
сахрани изјашњава се да ли ће се урна са
пепелом кремираних посмртних остатака
покопати у гроб, односно гробницу или
положити
на
посебно
уређено
место
(колумбаријум, односно розаријум).
Колумбаријум је зид са касетама, а
розаријум је посебно уређена зелена површина
са касетама које служе за смештај урне. Свака
касета мора да има натпис стандардизованог
облика и величине, са подацима о лицу чији се
пепео налази у урни.
Сахрањивање
пепела
кремираних
посмртних остатака може се извршити и
расипањем пепела на посебно одређено место
на гробљу (Врт сећања). Имена лица чији је
пепео на овај начин сахрањен морају бити
урезана на посебној плочи која се налази на
овом делу гробља.

Члан 31.
Члан 36.
У случају када наследник закупца
гробног места није физичко лице, по истеку
обавезног рока почивања, као и у случају
ископавања посмртних остатака када гробно
место остане празно, Предузеће даје то гробно
место у нови закуп.

Предузеће приликом одређивања дана
кремације, по правилу, истовремено одређује
дан и време укопа, односно полагања урне, што
писмено саопштава лицу које се стара о
сахрањивању, уз упозорење да ће се укоп,
односно полагање урне извршити и без његовог
присуства.

Члан 32.
Ископавање посмртних остатака врши
се у складу са Законом о сахрањивању и
гробљима и другим прописима.

Члан 37.
Ако се лице које се стара о сахрањивању
не појави да покопа или положи урну,
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5. наношење штете надгробним обележјима
(споменицима и другим предметима на гробним
местима);
6. нарушавање мира на гробљу;
7. увођење животиња;
8. вожење бицикла, мотоцикла и другог
моторног возила ако то није одобрено посебном
дозволом предузећа;
9. на стазама, путевима и зеленим површинама
стварати нечистоћу, бацати увело цвеће и друге
предмете;
10. остављање хране на гробним и другим
местима на гробљу;
11. фотографисање у виду заната и вршење
других услуга без одобрења предузећа и лица
које се стара о сахрани;
12. продавање било какве робе без одобрења
Предузећа, као и рекламирање производа и
услуга, што подразумева каталошку продају,
дељење и остављање на видним местима визит
карти, флајера и слично;
13. улажење у капелу ван времена одређеног за
сахрану;
14. паљење свећа на гробном месту изван
кућишта за свеће;
15. у розаријуму и колумбаријуму изводити
било какве додатне грађевинске радове
(импровизоване жардињере, камене плоче са
сликама, кандила и др.), као и сађење биљака
око касета розаријума;
16. монтирање жардињера, клупа, кандила,
кућишта за свеће, ограда и др. на патосу гроба,
односно гробнице уколико то није предвиђено
нацртом - скицом надгробног споменика;
17. сађење око гробова и гробница свих
дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и
другог растиња без дозволе Предузећа.

Предузеће је дужно да урну чува најдуже шест
месеци.
По истеку рока из става 1. овог члана,
Предузеће ће расути пепео на посебно одређено
место на гробљу (Врт сећања) и име лица чији
је пепео на овај начин сахрањен урезаће на
посебној плочи која се налази на овом делу
гробља.
Члан 38.
Пепео кремираних посмртних остатака
не сме се ни привремено уступити члановима
породице, односно сродницима или другим
лицима.
IV РЕД НА ГРОБЉУ
Члан 39.
На гробљу се одржава ред и потпун мир.
Предузеће је дужно да обезбеди
одржавање реда и мира на гробљу.
Члан 40.
Гробље је отворено за посетиоце сваки
дан, и то у периоду од 1. априла до 30.
септембра од 07,00 до 19,00 сати, а у периоду од
1. октобра до 31. марта од 07,00 до 18,00 сати.
Предузеће може из нарочито
оправданих разлога привремено да забрани
приступ на гробље.
Члан 41.
Предузеће својим актом ближе уређује
време обављања сахрањивања у складу са овом
Одлуком.

Члан 43.
Одредбе ове Одлуке којима се прописује
ред на гробљу и акта из члана 42. ове Одлуке
Предузеће је дужно да истакне на видном месту
на улазу у гробље.

Члан 42.
На гробљу је забрањено:
1. улажење и задржавање ван времена када је
гробље отворено за посетиоце;
2. приступ деци млађој од 10 година без пратње
одраслог лица;
3. прескакање ограде, гажење зелених
површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и
других засада;
4. гажење, прљање и скрнављење гробних
места;

V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 44.
Средства за обављање комуналне
делатности сахрањивања обезбеђују се из цене
комуналне услуге коју плаћају закупци.
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је дошло до прекида у обављању послова
одржавања и уређивања гробља и сахрањивања;
2. хитно поправи и замени инсталације и
уређаје којима се обезбеђује обављање послова,
као и заштити комуналне објекте и уређаје од
даљих кварова или хаварија, и
3. предузме и друге мере које утврди надлежна
Градска управа.

Члан 45.
За сахрањивање и друге погребне услуге
у вези са сахрањивањем (припрема покојника за
сахрану, превоз посмртних остатка, чување
посмртних
остатака
до
сахрањивања,
спровођење
церемоније
сахрањивања,
есхумација и др.), Предузеће утврђује цену
услуге на основу елемената за образовање цена
комуналних услуга утврђених Законом о
комуналним делатностима, уз сагласност
надлежног органа оснивача, у складу са
законом.

Члан 48.
У случајевима из члана 47. ове Одлуке
Предузеће, обавезно је да истовремено са
предузимањем мера обавести надлежну Градску
управу о разлозима поремећаја или прекида, као
и о предузетим мерама.
Када надлежна Градска управа из става
1. овог члана прими обавештење, дужна је да
без одлагања:
1. нареди мере за заштиту комуналних објеката
који су угрожени, као и друге имовине;
2. предложи мере за отклањање насталих
последица и друге потребне мере у циљу
обављања комуналне делатности;
3. ангажује друго предузеће или предузетника
да обавља послове уређивања и одржавања
гробља и сахрањивање до отклањања
поремећаја, и
4. утврди разлоге и евентуално одговорност за
поремећај, односно прекид у обављању
делатности, као и одговорност за накнаду
евентуалне штете.

Члан 46.
За закуп, уређивање и одржавање
објеката на гробљу, као и за коришћење услуга
на гробљу (одржавање путева и стаза, простора
између гробних места, зелених површина, јавне
расвете, чистоће и реда и др.) код прве сахране,
закупац гробног места плаћа закупнину за
обавезни рок почивања (период од 10 година).
По истеку обавезног рока почивања,
закупнина се плаћа за период од једне до пет
година унапред, најкасније у року од 30 дана од
дана истека рока за који је закупнина већ
плаћена.
Закупнину из става 1. и 2. овог члана,
утврђује Предузеће уз сагласност надлежног
органа оснивача, у складу са законом.

Члан 49.
У случају прекида у обављању послова
на уређивању и одржавању гробаља и
сахрањивању услед штрајка, Предузеће је
обавезно да обезбеди минимум процеса рада у
складу са актом оснивача. Кад такав акт није
донет, могу се предузети посебне мере утврђене
Законом о комуналним делатностима ако би
услед тога могла да наступи непосредна
опасност или изузетно тешке последице за
живот и здравље људи и безбедност људи и
имовине, или других неопходних услова за
живот и рад корисника ове комуналне услуге.

VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ГРАДА
У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 47.
Ако дође до поремећаја или прекида у
обављању послова на уређивању и одржавању
гробаља и сахрањивању услед више силе или
других разлога који се нису могли предвидети,
односно спречити, Предузеће је обавезно да
одмах, без одлагања, предузме мере на
отклањању узрока поремећаја, односно прекида,
и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због којих

VII НАДЗОР
Члан 50.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове Одлуке и других аката донетих
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на основу ове Одлуке врши комунална
инспекција.
Контролу примене ове Одлуке и
комунално-полицијске послове врши комунална
полиција, која може издати прекршајни налог,
уколико је за прекршај по овој Одлуци
прописана само новчана казна у фиксном
износу.
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Члан 52.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице које изводи занатске радове из
члана 13. и 14. ове Одлуке, ако:
1. не прибави писано одобрење и писану
сагласност Завода за заштиту споменика
културе у смислу одредаба члана 13. ове Одлуке
и
2. поступи противно одредбама тачке 1-6. става
1. члана 14. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. тачка 1. и 2. овог
члана казниће се новчаном казном од 5.000,00
до 75.000,00 динара и одговорно лице у
Педузећу.
За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. овог
члана казниће се новчаном казном од 10.000,00
до 250.000,00 динара предузетник.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара казниће се за прекршај Предузеће, ако:
1. Не донесе програм уређивања и
одржавања гробља у складу са чланом 7.
ове Одлуке;
2. Не уреди гробна места и места за
смештај урне у складу са чланом 8. ове
Одлуке;
3. Не води евиденције у складу са чланом
8. став 5. ове Одлуке;
4. Не обезбеди превоз посмртних остатака
у времену и року утврђеном чланом 21.
ове Одлуке;
5. Не обезбеди службу за сахрањивање
умрлих сваког дана у смислу одредаба
члана 22. став 1. ове Одлуке;
6. Не обезбеди одржавање реда и мира на
гробљу;
7. Не истакне на видном месту одредбе ове
Одлуке којима се прописује ред на
гробљу;
8. Не сагради гробнице у складу са
санитарним прописима, не обезбеди да
спомен обележја буду изграђена у
складу са одредбама члана 10. ове
Одлуке;
9. Не обезбеди да гробље буде отворено за
посетиоце сваки дан у периоду
утврђеном чланом 40. ове Одлуке;
10. Не донесе акт којим се ближе уређује
време обављања сахрањивања у складу
са овом Одлуком.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара и одговорно лице у Предузећу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00
динара предузетник.

Члан 53.
Новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице које поступи противно одредбама
члана 13. 14. и 16. ове Одлуке.
Члан 54.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице и предузетник који изводи занатске радове
ако:
1. Изводи радове противно времену и
начину утврђеном чланом 14. став 1.
тачка 1. ове Одлуке;
2. Радове изводи у време државних и
верских празника који се празнују у
Републици Србији у смислу одредаба
Закона
о
државним
и
другим
празницима у Републици Србији.
За прекршај из става 1 . овог члана,
новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара казниће се одговорно лице у правном
лицу и физичко лице.
Члан 55.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. улази и задржава се на гробљу ван времена
када је гробље отворено за посетиоце;
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17. сади око гробова и гробница било коју врсту
дрвенастих лишћара, четинара, шибља и другог
растиња без дозволе Предузећа.

2. на гробље приступи дете млађе од 10 година
без пратње одраслог лица;
3. прескаче ограде, гази зелене површине, ломи
дрвеће, кида цвеће и друге засаде;
4. гази, прља и скрнави гробна места;

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

5. наноси штету надгробним обележјима
(споменицима и другим предметима на гробним
местима);

Члан 56.
Одредбе ове Одлуке о уређивању,
одржавању гробаља и сахрањивању, сходно се
примењују на уређивање и одржавање гробаља
из члана 4. став 2., као и сахрањивање на тим
гробљима, до њиховог потпуног преузимања од
стране Предузећа.

6. нарушава мир на гробљу;
7. уводи животиње на гробље;
8. вози бицикл, мотоцикл и друго моторно
возило ако то није одобрено посебном дозволом
Предузећа;

Члан 57.

9. на стазама, путевима и зеленим површинама
ствара нечистоћу, баца увело цвеће и друге
предмете;

Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о сахрањивању и гробљима
("Службени лист Општина Срема’’, број
18/2001, ’’Службени лист Града Сремска
Митровица’’, број 1/2011 и 2/2012).

10. оставља храну на гробним и другим местима
на гробљу;

Члан 58.

11. фотографише у виду заната и врши друге
услуге без одобрења Предузећа и лица које се
стара о сахрани;

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу Града
Сремска Митровица".

12. продаје било какву робу без одобрења
Предузећа, као и рекламира производе и услуге,
што подразумева каталошку продају, дељење и
остављање на видним местима визит карти,
флајера и слично;

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

13. улази у капелу ван времена одређеног за
сахрану;
14. пали свеће на гробном месту изван кућишта
за свеће;

Број: 352-663/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

15. у розаријуму и колумбаријуму изводи било
какве
додатне
грађевинске
радове
(импровизоване жардињере, камене плоче са
сликама, кандила и др.), као и сади биљке око
касета розаријума;
16. монтира жардињере, клупе, кандила,
кућишта за свеће, ограде и др. на патосу гроба,
односно гробнице уколико то није предвиђено
нацртом - скицом надгробног споменика;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф. Милан Ковачевић,с.р.
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којима се одржавају свадбе, прославе
рођендана, матура и разне друге прославе.

158.

Члан 3.
На основу члана 24. став 1. и члана 32.
став 1. тачке 6. и 16. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 16.став 1. тачка 26. и члана 35.
став 1. тачка 7. и 19. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица" број 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
17.06.2014. године, донела је

I

Објектом за приређивање игара на
срећу, сматра се објекат у коме се у складу са
Законом о играма на срећу, приређују класичне
игре на срећу (лутрија, спортска прогноза, лото,
кено, томбола, фонто, СМС лутрија и друге
игре на срећу садржане у каталогу игара на
срећу), и посебне игре на срећу (игре које се
приређују у играчницама-казинима куглицама,
коцкицама, картама и другим сличним
реквизитима, игре које се приређују на
аутоматима, клађење на спортске и друге
догађаје).
Објектом за приређивање забавних
игара сматра се објекат у коме се приређују
забавне игре на рачунарима, симулаторима,
видео-аутоматима, флиперима и другим
сличним направама, које се стављају у погон уз
помоћ новца или жетона, као и пикадо, билијар
и друге сличне игре.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

Члан 1.

Под трговинским објектом, у смислу
ове одлуке, се подразумева простор који чини
јединствену
физичку,
функционалну
и
техничко-технолошку целину, трајног или
привременог
грађевинског
карактера,
затвореног или отвореног типа (продајни плац,
бокс и сл.) опремљен на прописани начин, који
је намењен за обављање промета.
Под
трговинским
објектом
се
подразумева и продајно место, односно
продајни објекат или друго место ван продајног
објекта на којем је предвиђено и одобрено
обављање промета, у складу са законом и
другим прописима.
Бензинске пумпе и апотеке, не сматрају
се трговинским објектима у смислу одредаба
ове Одлуке.

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У
УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И
ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Одлуком о радном времену у
угоститељским, трговинским и занатским
објектима на територији Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: Одлука), уређује се
радно време објеката у угоститељској,
трговинској и занатској делатности, као и у
објектима за приређивање игара на срећу и
забавних игара на територији Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: привредни
субјекти).
Члан 2.
Угоститељским објектом, у смислу
одредаба ове Одлуке, сматра се објекат у
смислу Правилника о условима и начину
обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставању
угоститељских
објеката
и
минимално
техничким условима за уређење и опремање
угоститељских објеката.
Одредбе ове Одлуке односе се и на
удружења, политичке странке и спортске
организације које пружају угоститељске услуге,
као и на сале регистроване за издавање, а у

Члан 5.
Занатским објектом, у смислу одредаба
ове Одлуке, сматра се објекат у којем се обавља
регистрована занатска делатност.
Под занатском делатношћу сматра се
производња роба и пружање услуга грађанима.
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II

Члан 6.
Радно
време
у
угоститељским,
трговинским и занатским објектима и у
објектима за приређивање игара на срећу и
забавних игара, утврђује се у складу са
потребама грађана и корисника услуга, а у
угоститељским објектима и у зависности од
услова које пружа одређена локација и врсте
угоститељског објекта.
Под радним временом, у смислу
одредаба ове Одлуке, подразумева се време у
коме привредни субјект обавља делатност за
коју је регистрован.

РАДНО ВРЕМЕ У УГОСТИТЕЉСКИМ
ОБЈЕКТИМА И ОБЈЕКТИМА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
И ЗАБАВНИХ ИГАРА
Члан 9.
Радно време у угоститељским објектима
и објектима за приређивање игара на срећу и
забавних игара се утврђује посебно за рад у
радне дане, дане викенда (петак и субота), дане
државних празника Републике Србије (у даљем
тексту: државни празник) и верских празника,
8. март - Међународни дан жена, за Дан града 8. новембар (Митровдан), за време сеоских
слава.
Под верским празницима, у смислу
одредаба ове Одлуке, сматрају се: први дан
Божића (7. јануар) и Васкршњи празници почев
од Великог петка, закључно са другим даном
Васкрса.
Радно време у угоститељским објектима
се утврђује посебно и за време одржавања
свадби, као и прослава матурских вечери.

Члан 7.
У оквиру овом Одлуком утврђеног
радног времена, оснивач радње, односно
одговорно лице у привредном друштву и
другом правном лицу (у даљем тексту:
овлашћено лице), утврђује почетак и завршетак
радног времена, тако да оно може бити и краће
од радног времена утврђеног овом Одлуком.
Почетак и завршетак радног времена
мора бити истакнут на видном месту на улазу у
угоститељски, трговински, занатски објекат,
као и објекат за приређивање игара на срећу и
забавних игара.

Члан 10.
У угоститељском објекту и објекту за
приређивање игара на срећу и забавних игара,
услуге за које је објекат регистрован, пружају
се у оквиру радног времена, и то:
- радним данима и недељом - од 07,00 до
23,00 часа, а у летњем периоду до 24
часа;
- петком и суботом - од 07,00 до 01,00
час;
- у дане државних празника (осим за
време Новогодишњих празника, 1. и 2.
јануара) и дане верских празника - од
07 до 02,00 часа;
- за време Новогодишњих празника – 1. и
2. јануара - без ограничења;
- за 8. март – Међународни дан жена - од
07,00 до 02,00 часа;
- за Дан града – Митровдан - без
ограничења;
- дан пре и дан сеоске славе - без
ограничења;
- за време одржавања свадби и прослава
матурских вечери – до 03,00 часа.

Члан 8.
Одговорно лице за објекат из члана 7.
ове Одлуке, који послује у оквиру привредног
друштва или другог правног лица, односно
предузетник и пословођа у предузетничкој
радњи, или лице које они, писаним путем
овласте, морају да буду присутни у објекту на
крају радног времена.
Лица из става 1. овог члана, дужна су да
у року од 30 минута од времена које је
одредбама ове Одлуке утврђено као време
завршетка радног времена, ослободе објекат из
става 1. овог члана, од лица која нису запослена
у њему.
Уколико се након истека рока из става
2. овог члана, у објекту затекну лица која нису
запослена у њему, као и уколико се настави са
емитовањем забавног или другог програма,
односно са пружањем услуга, сматра се да
објекат ради дуже од утврђеног радног
времена.
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Под летњим периодом, у смислу
одредаба ове Одлуке, подразумева се период од
15. маја до 15. септембра.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана,
за ноћни бар се утврђује радно време од 09,00
до 03,00 часа, и то петком, суботом, у дане
државних и верских празника, а осталим
данима до 01,00 час.

угоститељске делатности и који поред услова
предвиђених Правилником о условима и начину
обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставању
угоститељских
објеката
и
минимално
техничким условима за уређење и опремање
угоститељских објеката, испуњава и услове
прописане овом Одлуком.

Члан 11.

Члан 15.

Угоститељски
објекат
који
је
регистрован за пружање услуга смештаја ради
непрекидно 24 часа, у делу који пружа смештај.
Изузетно од одредбе става 1. овог
члана, угоститељски објекти изграђени у зони
државног пута IА реда, пут са ознаком А3 државна граница са Хрватском (гранични
прелаз Батровци) - Београд, могу и услуге
исхране и пића пружати непрекидно 24 часа.

Ноћни бар мора испуњавати следеће
услове:
1) да се простор у коме је ноћни бар не
налази у згради колективног
становања;
2) да површина простора у коме је
ноћни бар није мања од 100 м2;
3) ако се ноћни бар налази у близини
стамбеног и пословног простора, да
делатност обавља у простору који је
звучно изолован и на начин који
неће ометати нормалан рад и живот
корисника стамбеног и пословног
простора;
4) да објекат има сопствени, осветљени
паркинг простор – минимални број
паркинг места утврђује се тако што
се површина простора који заузима
ноћни бар, изражена у квадратним
метрима подели са бројем четири,
као и да има организовану чуварску
службу;
5) да
има организовано физичко
обезбеђење
у
објекту,
које
обезбеђује одржавање јавног реда и
мира у, и око објекта.

Члан 12.
У угоститељском објекту који се налази
у затвореном простору, музички програм се
може изводити у оквиру прописаног радног
времена, с тим да јачина звука не сме прелазити
ниво утврђен прописима који регулишу
дозвољени ниво буке у животној средини.
Под музичким програмом, у смислу
одредаба ове Одлуке, сматра се извођење
музичког програма уживо и пуштање музике са
музичких уређаја.
Члан 13.
У летњој башти, односно другом
отвореном простору, музички програм се може
изводити до 23 часа, а у складу са прописима
који регулишу дозвољени ниво буке у животној
средини.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана,
у летњој башти, односно другом отвореном
простору који се налази на Градској плажи,
музички програм се може изводити до 24 часа,
и то: петком, суботом, у дане државних
празника, а у складу са прописима који
регулишу ниво буке у животној средини.

Б)
Поступак
за
утврђивање
испуњености услова за рад ноћног бара
Члан 16.
Испуњеност услова из члана 15. ове
Одлуке, решењем утврђује орган надлежан за
послове привреде (у даљем тексту: надлежни
орган).
Пре доношења решења из става 1. овог
члана, надлежни орган прибавља стручно
мишљење Комисије.
Комисија из става 2. овог члана у свом
саставу има три члана и именује је надлежни
орган на период од четири године.
На решење из става 1. овог члана,
подносилац захтева може, у року од 15 дана од

А) Услови за рад ноћног бара
Члан 14.
Ноћним баром сматра се угоститељски
објекат који је регистрован за обављање
157

Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

17.06.2014.

дана пријема истог, уложити жалбу Градском
већу.

који се налазе у индустријској зони, чије радно
време није ограничено.

Члан 17.

Члан 21.

Захтев за утврђивање испуњености
услова за рад ноћног бара подноси се
надлежном органу.
На основу поднетог захтева, Комисија
из члана 16. ове Одлуке врши преглед
угоститељског објекта о испуњености услова из
члана 15. ове Одлуке, о утврђеним чињеницама
саставља записник и даје мишљење.

У оквиру прописаног радног времена,
занатски објекат мора пружати услуге у трајању
од најмање осам часова, по распореду који
одреди овлашћено лице.
Радно време може бити одређено
једнократно или двократно.
Овлашћено лице има право да одреди
један дан у недељи када занатски објекат неће
радити.

III
V
РАДНО ВРЕМЕ У ТРГОВИНСКИМ
ОБЈЕКТИМА

НАДЗОР

Члан 18.

Члан 22.

У трговинским објектима радно време
није ограничено.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана,
трговински објекти који продају алкохол могу
радити од 05,00 до 23,00 часа.

Надзор над спровођењем одредаба ове
Одлуке врши комунална инспекција.
Контролу и одржавање комуналног реда у овој
области обавља комунална полиција, која може
издати прекршајни налог, уколико је за
прекршај по овој Одлуци прописана новчана
казна у фиксном износу, и предузети друге мере
у складу са својим овлашћењима прописаним
законом.

Члан 19.
У оквиру прописаног радног времена,
трговински објекат мора пружати услуге у
трајању од најмање 8 часова, по распореду који
утврди овлашћено лице.
Радно време може бити одређено
једнократно или двократно.
Овлашћено лице има право да одреди
један дан у недељи када трговински објекат
неће пружати услуге за које је регистрован.

Члан 23.
Привредни субјекти на које се односи
ова Одлука, дужни су да комуналном
инспектору, односно комуналном полицајцу
омогуће несметано вршење послова, ставе на
увид потребна документа и да у року који
инспектор одреди изврше налог инспектора.

IV
Члан 24.
РАДНО ВРЕМЕ У ЗАНАТСКИМ
ОБЈЕКТИМА

Новчаном казном у фиксном износу од
80.000 динара
казниће се за прекршај
привредно друштво и друго правно лице ако:
1) у угоститељском објекту и објекту
за приређивање игара на срећу и
забавних игара, услуге за које је
објекат регистрован, пружа
ван
радног времена прописаног овом
Одлуком (члан 10. Одлуке);
2) у летњој башти, односно другом
отвореном
простору,
музички
програм изводи после времена

Члан 20.
У занатским објектима радно време није
ограничено.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана,
занатски објекат који приликом обављања своје
делатности ствара буку изнад нивоа утврђеног
прописима који регулишу дозвољени ниво буке
у животној средини, може радити у времену од
06,00 до 22,00 часа, осим занатских објеката
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присутни у објекту на крају
радног времена, а нису писмено
овластили неко друго лице које
може бити присутно.
2) не
поступи
по
решењу
комуналног инспектора (члан 22.
став 2. тачка 2. и 4).
За прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном у износу од 5.000 до
50.000 динара, казниће се одговорно лице у
привредном друштву, односно другом
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном у износу од 10.000 до
200.000 динара казниће се предузетник.

прописаног овом Одлуком (члан
13.);
3) се у трговинском објекту који
продаје алкохол не придржава
радног времена прописаног овом
Одлуком (члан 18.);
4) занатски објекат који приликом
обављања своје делатности ствара
буку
изнад
нивоа
утврђеног
прописима
који
регулишу
дозвољени ниво буке у животној
средини,
ради изван
времена
прописаног овом Одлуком (члан 20.
став 2);
За прекршаје из става 1. овог члана,
новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара казниће се одговорно лице у
привредном друштву, односно другом правном
лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана,
новчаном казном у фиксном износу од 40.000
динара казниће се предузетник.

VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Привредни субјекти су дужни да
своје пословање ускладе са одредбама ове
Одлуке у року од 15 дана од дана њеног
ступања на снагу.

Члан 25.
Новчаном казном у фиксном износу од
70.000 динара казниће се за прекршај привредно
друштво и друго правно лице ако:
1) на
видном месту на
улазу у
угоститељски,
трговински,
занатски
објекат, као и објекат за приређивање
игара на срећу и забавних игара није
истакнут почетак и завршетак радног
времена у складу са овом Одлуком (члан
7. ове Одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана,
новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара казниће се одговорно лице у
привредном друштву, односно другом правном
лицу.

Члан 28.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о радном времену
у угоститељским, трговинским и занатским
објектима („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 3/2009).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

За прекршај из става 1. овог члана,
новчаном казном у фиксном износу од 30.000
динара казниће се предузетник.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 26.
Број: 130-4/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

Новчаном казном у износу од 50.000 до
500.000 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, односно друго правно лице
ако:
1) одговорно
лице,
односно
предузетник и пословођа у
предузетничкој
радњи,
нису

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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На основу члана 28. и 29. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“,
бр. 62/06 и 41/2009), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07), и члана 35. став 1. тачка 7.
Статута Града Сремска Митровица („Сл.лист
Града Сремска Митровица„ број 13/2012)
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 17.06.2014. године,
донела је

На основу члана 2, 4, 19 став 4 и 28
Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 88/2011), члана 98 став 4
Закона о водама („Службени гласник РС“, број
30/2010 и 93/2012), члана 20 тачка 5 и члана 77
став 1 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана
16 тачка 7 и 35 тачка 7 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној
17.06.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТАОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И
ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ И
ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 1.
У
одлуци
о
мерама
заштите
пољопривредног земљишта од пољске штете на
подручју Града Сремска Митровица, (Сл. лист
Града Сремска Митровица, број 2/2014) иза
члана 13. додаје се члан 13.а који гласи:

Члан 1.
У
Одлуци
о
одвођењу
и
пречишћавању атмосферских и отпадних
вода („Службени лист града Сремска
Митровица“, број 9/2011) од 05.12.2011.
године, мења се члан 8 став 3, тако да гласи:

„У случају појаве елементарних
непогода, Градско веће Града Сремска
Митровица или Штаб за ванредне ситуације
Града Сремска Митровица ће у зависности
од процене ситуације и указаних потреба
формирати посебну комисију, која ће имати
задатак да изврши процену насталих
штета“.

„Пројекат кућног прикључка израђује
Ј.К.П. „Водовод“ Сремска Митровица (у даљем
тексту ЈКП).“
Члан 2.

Члан 2.

Мења се и допуњује члан 10, тако да
гласи:

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

-за постојећи објекат:
1) лист непокретности са уписаним
објектом или употребну дозволу за
објекат;
2) Уговор са Дирекцијом о измиреним
трошковима на име накнаде за
уређење грађевинског земљишта;
3) услове
за
раскопавање
јавне
површине које издаје Дирекција, у
складу са посебном одлуком;

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 320-22/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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преосталог дела прикључка до прикључног окна
у складу са чланом 8 ове одлуке.

4) пројекат канализационог прикључка
у три примерка израђен од стране
Ј.К.П;
5) потврду Дирекције о измиреним
трошковима за прикључак у случају
из члана 13 став 2 и члана 14 став 3
ове одлуке;

Члан 5.
Мења се члан 41 став 1, тако да гласи:
„Надзор над спровођењем ове одлуке
врши Градска управа за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове.“

-за објекат који је у изградњи:
1) грађевинска дозвола и локацијска
дозвола
са
клаузулом
правноснажности;
2) уговор са Дирекцијом о измиреним
трошковима на име накнаде за
уређење грађевинског земљишта;
3) услове
за
раскопавање
јавне
површине које издаје Дирекција, у
складу са посебном одлуком;
4) пројекат канализационог прикључка
у три примерка израђен од стране
Ј.К.П;
5) потврду Дирекције о измиреним
трошковима за прикључак у случају
из члана 13 став 2 и члана 14 став 3
ове одлуке.

Члан 6.
Мења се члан 42. ове одлуке, тако да
гласи:
„Одржавање комуналног реда у области
одвођења отпадних и атмосферских вода врши
Градска управа за опште и заједничке послове
путем комуналне полиције која може издати
прекршајни налог када је за прекршај овом
одлуком од санкција предвиђена новчана казна
у фиксном износу и предузети друге мере на
основу овлашћења која су јој дата законом.“
Члан 7.
Члан 43. се брише.

Члан 3.

Члан 8.

Мења се члан 13, тако што се иза
става 1 додаје став 2, тако да гласи:

Мења се члан 44 став 2 ове одлуке,
тако да гласи:

„Уколико је то из техничких разлога
неопходно, да би се избегло накнадо
раскопавање улице Дирекција може пре
подношења захтева за прикључење од стране
власника, односно корисника објекта у склопу
изградње
или
реконструкције
уличне
канализационе мреже да изгради и прикључке
на канализациону мрежу до регулационе линије
парцеле, на тај начин што ће уговор о изградњи
прикључка закључити са Ј.К.П.

„За прекршаје из претходног става
казниће се и одговорно лице у Ј.К.П, новчаном
казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00
динара.“
Члан 9.
Мења се члан 45 став 2 ове одлуке,
тако да гласи:

Ранији став 2 постаје став 3, а став 3
постаје став 4“.

„За прекршаје из претходног става
казниће се и одговорно лице у Дирекцији,
односно Месној заједници, новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара.“

Члан 4.
Мења се члан 14, тако што се иза
става 2 додаје став 3, тако да гласи:

Члан 10.

„ У случају из члана 13 став 2 ове
одлуке трошкове прикључења власник, односно
корисник плаћа Дирекцији према ценама Ј.К.П,
који тада преузима обавезу изградње

Мења се члан 46. ове одлуке, тако да
гласи:
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„Новчаном казном у износу од
50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:

2) у канализациону мрежу испушта
материје чије је испуштање забрањено
(члан 19);

1) индустријски објекат или други објекат
чије отпадне воде садрже штетне
материје прикључи на канализациону
мрежу без уградње уређаја за
пречишћавање отпадних вода (члан 18.);
2) прикључно окно за канализацију не
изгради према типу који одреди Ј.К.П.
(члан 22. алинеја 1. ове одлуке),
3) не
одржава
кућну
канализацију,
прикључно окно и прикључак на
канализациону мрежу (члан 22. алинеја
3. ове одлуке);
4) у року од 24 часа не пријави оштећење
на прикључку за канализациону мрежу
Ј.К.П.-у (члан 22. алинеја 4. ове одлуке);
5) дозволи продирање атмосферских вода
у канализациону мрежу природним
током или повезивањем (члан 22.
алинеја 5. oве одлуке);
6) не измири обавезе за извршену услугу
(члан 22. алинеја 6. ове одлуке);
7) не поступи у складу са чланом 23. ове
Одлуке.

3) затрпава отворене и затворене канале
(члан 39. став 1.);
4) испушта отпадне воде, опасне и штетне
материје у њих (члан 39. став 2.);
5) изгради колски прилаз објекту преко
отвореног канала или уреди зелену
површину супротно члану 40. ове
одлуке.
6) септичку јаму не одржава и не празни на
начин прописан у члану 7. Ове одлуке;
7) не обезбеди прикључно окно и учини га
приступачним за овлашћене раднике
ЈКП (члан 22. алинеја 2. ове одлуке);
За прекршаје из претходног става
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара.
За прекршаје из става 1 овог члана
казниће се и физичко лице новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00 динара“.

За прекршаје из претходног става
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 5.000,00 до
50.000,00 динара.

Члан 12.

За прекршаје из става 1 овог члана
казниће се и предузетник новчаном казном у
износу од 10.000,00 до 150.000,00 динара.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у („Службеном листу
града Сремска Митровица“).

За прекршаје из става 1 овог члана
казниће се и физичко лице новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 11.
Мења се члан 47. ове одлуке тако да
гласи:

Број: 352-664/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

„Новчаном казном у фиксном износу
од 40.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице и предузетник ако:
1) не
изврши
прикључење
на
канализациону мрежу или користи за
сакупљање отпадних вода непрописну
септичку јаму (члан 7.);

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.119/2012) и
члана 35. тачка 9. Статута Града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
17.06.2014. године, донела је

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
17.06.2014 године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

I
СТЕВАН ВУКОВИЋ из Сремске
Митровице, Трг Светог Стефана 34, разрешава
се дужности председника Надзорног одбора
Дома здравља Сремска Митровица.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене
Програма пословања ЈКП ''Комуналије'' за 2014.
годину, усвојенe од стране Надзорни одбора на
седници одржаној 03.06.2014. године.

СЛОБОДАН МОРАВАЦ из Сремске
Митровице, Трг Николе Пашића 11/5, именује
се за председника Надзорног одбора Дома
здравља Сремска Митровица.

II

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Сл.листу града
Сремска Митровица''.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-66/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

Број: 022-130/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић, с.р

проф.Милан Ковачевић,с.р
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163.

164.

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
17.06.2014 године, донела је

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
17.06.2014 године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
I
ДИЈАНА ПУРЕШЕВИЋ из Лаћарка,
Сремска 160, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Завода за
заштиту
споменика
културе
Сремска
Митровица.

МИРОСЛАВ МИЛИЋ из Сремске
Митровице, Сремског фронта 30, разрешава се
дужности члана Управног одбора Туристичке
организације града Сремска Митровица.

МИЛАН АЋИМОВИЋ из Лаћарка,
Партизанска 98, именује се за председника
Надзорног одбора Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица.

ДРАГО МАРИЧИЋ из Јарка, Вука
Караџића 14, именује се за члана Управног
одбора Туристичке организације града Сремска
Митровица.

II

II

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-129/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

Број: 022-127/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић, с.р

проф.Милан Ковачевић, с.р

164

17.06.2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 5

II

165.

За
чланове
Школског
одбора
Медицинске школе „Драгиња Никшић'' у
Сремској Митровици именују се:

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
17.06.2014.године, донела је

-

СЛОБОДАН ПАУЉЕВ из Сремске
Митровице, Пиварска 4 из реда
лок.самоуправе

-

АНА КОВАЧЕВИЋ из Јарка, Гробљанска
20 из реда лок.самоуправе

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДЕЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДРАГИЊА
НИКШИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

НЕНАД РАДМАНОВИЋ из Сремске
Митровице, Железничка 16 из реда
лок.самоуправе

-

МИРЈАНА ЖУНИЋ из Руме, Моше
Пијаде 44 из реда запослених

-

ЗОРИЦА
ЈЕЖ
из
Руме,
Вељка
Дугошевића 134 из реда запослених

I

-

ВЕРИЦА ШАРАЦ из Руме, Главна 164 из
реда запослених

Дужности чланова Школског одбора
Медицинске школе „Драгиња Никшић'' у
Сремској Митровици разрешавају се:

-

ЈЕЛЕНА ГРУЈИЧИЋ из Руме, насеље
Тивол ламела 5/2 из реда Савета родитеља

-

СЛАЂАНА ЈАНОШЕВИЋ из Руме,
Иришка 5 из реда Савета родитеља

-

ЉИЉАНА ЧУТУРИЋ из Сремске
Митровице, Саве Ковачевића 13 из реда
Сав. родитеља

-

СЛОБОДАН ПАУЉЕВ из Сремске
Митровице, Пиварска 4 из реда
лок.самоуправе

-

АНА КОВАЧЕВИЋ из Јарка, Гробљанска
20 из реда лок.самоуправе

-

НЕНАД РАДМАНОВИЋ из Сремске
Митровице, Железничка 16 из реда
лок.самоуправе

-

СМИЉКА
ПЕРИЋ
из
Сремске
Митровице, Јакова Игњатовића 27 из реда
запослених

-

НАДИЦА
ТАНАСИЋ
из
Срем.
Митровице, Милоша Црњанског 4 из реда
запослених

-

БОРИСЛАВ СЕЛАКОВИЋ из Мартинаца,
Железничка 92 из реда запослених

-

МИРА ИЛИЋ из Сремске Митровице, 9
Југовића 43/а из реда Савета родитеља

-

НАТАША СТАНИЋ из Руме,
Андрића 5 из реда Савета родитеља

-

СЛАЂАНА ЈАНОШЕВИЋ из Руме,
Иришка 5 из реда Савета родитеља

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-128/2014-I
Дана: 17.06.2014. године
Сремска Митровица

Иве
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић, с.р
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ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

166.

167.

На основу члана 46. тачка 7. и члана 56.,
а у вези са чланом 66. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана
58. став 1. тачка 7. и члана 72. Статута града
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), члана 38. Одлуке о
градским управама („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.15/2012, 1/2014 и 3/2014) и
члана 40. став 4. 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 49. седници одржаној 09.06.2014.године,
донело је

На основу члана 81. ст. 5. Статута града
Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012), и члана 31. ст. 3
Одлуке о градским управама („Сл. лист града
Сремска Митровица“ бр. 15/2012, 1/2014 и
3/2014),
Градоначелник
Града
Сремска
Митровица донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ОБЛАСТ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА
СЕЛА
I

РЕШЕЊЕ

ГОРАН МАТИЋ, електротехничар из
Сремске Митровице, разрешава се дужности
помоћника Градоначелника за област развоја и
унапређења села, на коју је постављен Решењем
Градоначелника
бр.
112-98/2012-II
од
20.07.2012. године и то закључно са 15.05.2014.
године.

I
Мирослав
Јокић,
специјалиста
криминалиста из Сремске Митровице,
поставља се за начелника Градске управе за
опште и заједничке послове Града Сремска
Митровица, на период од 5 година, од дана
доношења овог решења.

II

II

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“

Ово решење објавити у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 112-23/2014-III
Датум: 09.06.2014. године
Сремска Митровица

Број: 112-20/2014-II
Дана: 15.05.2014. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бранислав Недимовић, с.р.

Бранислав Недимовић,с.р.
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''Водовод'', ЈКП ''Топлификација'', ЈП ''Сремгас'', ЈКП ''Комуналије''; ЈКП Регионална
депонија ''Срем-Мачва'', Установе чији је
оснивач град Сремска Митровица: Музеј Срема,
Центар за културу ''Сирмијумарт'', Установа за
неговање културе ''Срем'', Завод за заштиту
споменика културе, Позориште ''Добрица
Милутиновић'', Историјски архив ''Срем'',
Библиотека ''Глигорије Возаровић'', Галерија
''Лазар Возаревић'', ПСЦ ''Пинки'', Туристичка
организација града Сремска Митровица,
''Атлетски стадион'', Дом здравља, ПУ
''Пчелица'', Центар за социјални рад ''Сава'',
Апотека; ИНДОК библиотека Нови Сад –
ослобађају се плаћања претплате и трошкова
објављивања својих Одлука и других аката за
којим постоји потреба за објављивањем.

СТРУЧНА СЛУЖБА
СКУПШТИНЕ

168.

На основу члана 20. став 3. Одлуке о
градским управама града Сремска Митровица
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
15/2012, 1/2014 и 3/2014) и члана 6. Одлуке о
начину објављивања општих аката у граду
Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр. 1/2008 и 1/2012), Стручна
служба Скупштине града Сремска Митровица,
уз сагласност председника Скупштине града,
донела је

IV
Накнада за објављивање аката за лица
која нису побројана у тачки III утврђује се у
износу од 10.000,00 динара по једном броју
службеног листа.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ СЛУЖБЕНОГ
ЛИСТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

V
Уплата трошкова штампања, вршиће се
на рачун буџета града Сремска Митровица –
приходи градских органа управе број 840742341843-24 број модела 97, позив на број
одобрења 75-234.

I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена Службеног листа
града Сремска Митровица у износу од 300,00
динара по једном примерку.

VI
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица.

Годишња претплата износи 2000,00
динара. Претплатници за овај износ добијају по
један примерак од сваког објављеног службеног
листа током календарске године. Претплатници
могу бити сва физичка и правна лица.

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
III
Председник Скупштине града, заменик
председника Скупштине града, секретар
Скупштине града, градоначелник, заменик
градоначелника, Градско веће (укупно 11);
Градске управе (укупно 8); Градско јавно
правобранилаштво; одборничке групе; ''Вредна
Митровица'', Српска напредна странка, ''За
бољу Митровицу'', Демократска странка Србије,
СПС-ЈС-ПУПС, Демократска странка; Јавна
предузећа: Јавно предузеће Дирекција за
изградњу града Сремска Митровица, ЈКП

Број: 38-9/2014-IV
Дана: 09.06.2014. године
Сремска Митровица

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јелена Поповић, ,дипл.правник,с.р.
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Члан 3.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПРИВРЕДУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Лежећи полицајци се не могу
постављати на коловозима са израженим
саобраћајем тешких теретних возила и возила
јавног градског превоза.
Члан 4.

169.

Решење
за
постављање лежећих
полицајаца доноси градска управа надлежна за
послове саобраћаја, а на основу пројектнотехничке документације коју израђује управљач
пута и уз предходно прибављено мишљење
Комисије за техничко регулисање саобраћаја.
Постављање
лежећих
полицајаца
вршиће управљач општинских путева.

На основу члана 157. став 1. и члана
158. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011 и 55/2014), члана 14. став 1.
тачка 2. Одлуке о градским управама („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр. 15/2102, 1/2014
и 3/2014) и члана 43. Одлуке о општинским
путевима и улицама на територији града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 8/2013), на предлог ЈП
„Дирекција за изградњу града Сремска
Митровица“, а по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за техничко регулисање
саобраћаја, Градска управа за привреду и
предузетништво града Сремска Митровица
доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УГРАДЊУ
ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА
УСПОРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА НА ПУТУ

Члан 5.
Локација за постављање лежећих
полицајаца ће се вредновати у односу на
критеријуме и мерила који су наведени у табели
како следи:
ОПИС
КРИТЕРИЈУМА
1.
1.1.

Члан 1.

1.2.

Правилником о критеријумима за
уградњу техничких средстава за успоравање
сааобраћаја на путу (у даљем тексту:
Правилник) дефинишу се основни критеријуми
за одређивање локација за уградњу техничких
средстава на путу (у даљем тексту: „техничка
средства”) на општинским путевима и улицама
на територији Града Сремска Митровица.

1.3.

1.4.

Члан 2.

1.5.

Под
техничким
средствима
за
успоравање саобраћаја на путу, у смислу овог
Правилника, подразумева се вештачка избочина
– „лежећи полицајац“ (у даљем тексту „лежећи
полицајац“).
Лежећи полицајац је техничко средство
за успоравање саобраћаја конвексног профила
на коловозу које ограничава брзину кретања
возила.

2.
2.1.
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Удаљеност од
критичних
локација
Близина
предшколске
установе
Близина основне
школе
Близина средње
школе
Близина дечијег
игралишта
(клацкалице,
љуљашке
и
слично
–
окупљање деце уз
надзор родитеља)
Близина
места
окупљања већег
броја деце узраста
до
14
година
(спортски терени
и игралишта за
децу без надзора
родитеља
Максимално 80
бодова
Структура
саобраћајног
тока
Учешће пешака и
бициклиста на
коловозу

КОЕФИЦИЈЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
<100m

100200m

200400m

15

5

1

30

20

5

5

3

1

10

5

1

20

10

5

>50%

20-50%

<20%

15

7

3

17.06.2014.

3.

3.1.

4.
4.1.

4.2.

5.

5.1.

6.
6.1.

6.2.

6.3.
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Максимално 15
бодова
Број
саобраћајних
незгода
Број саобраћајних
незгода за задњих
12 месеци у зони
од
100m
од
локације,
са
учесником
пешаком
или
бициклистом
Максимално 20
бодова
Постојање
тротоара
Постојање
тротоара
Удаљеност
тротоара
од
коловоза
(у
случају постојања
2 тротоара, узима
се у обзир тротоар
који је ближе
коловозу)
Максимално 40
бодова
Дужина
непрекидног
правца
Дужина
непрекидног
правца
од
раскрснице
до
раскрснице, или
пута са правом
првенства пролаза
(узима се у обзир
дужина
дужег
правца)
Максимално 15
бодова
Остали
критеријуми
Уочена критична
понашања
учесника
у
саобраћају
Постојање
семафора
близини

у

Учешће возила са
прекораченом
бризином кретања
Максимално 30
бодова
Укупно
1+2+3+4+5+6=

Број 5

Члан 6.
>5

3-5

<3

20

10

5

Могућност за постављање лежећих полицајаца
су локације које имају више од 55% од
максималног броја бодова по предложеним
критеријумима и мерилима, датим у табели у
члану 5. овог Правилника.
Члан 7.

нема
тротоара

са једне
стране

са обе
стране

20

10

5

<1,5m

1,5-4m

>4m

20

10

5

>300m

100300m

<100m

15

5

1

Постављање
лежећих
полицајаца
на
општинским путевима и улицама града Сремска
Митровица вршиће се у складу са одредбама
Закона о јавним путевима, Закона о основама
безбедности
саобраћаја,
Правилникао
саобраћајним знаковима на путевима, овог
Правилника и акта о техничким средствима за
успоравање саобраћаја на путу.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица”.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Број: 344-70/2014-VII
Дана: 17.06.2014. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
НАЧЕЛНИК
дипл.инж.агроекономије Сања Ковачевић, ср.

Велика

Средње

мало

10

5

1

<100m

100200m

>200m

1

3

5

>50%

30-50%

<30%

15

5

1

170.

На основу члана 157. став 1. и члана
158. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011 и 55/2014), члана 14. став 1.
тачка 2. Одлуке о градским управама („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр. 15/2102, 1/2014
и 3/2014) и члана 43. Одлуке о општинским
путевима и улицама на територији града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 8/2013), на предлог ЈП

200 бодова
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„Дирекција за изградњу града Сремска
Митровица“, а по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за техничко регулисање
саобраћаја, Градска управа за привреду и
предузетништво града Сремска Митровица
доноси

17.06.2014.

Члан 3.
Возила којима се врши снабдевање
највеће дозвољене масе до 5 t могу се кретати
унутар и ван зоне из члана 2. став 1. овог
Решења у времену од 0 до 24 часа, а зауставити
и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја,
на коловозу, док траје утовар и истовар, али не
дуже од 15 минута, на основу дозволе који
издаје надлежна градска управа за послове
саобраћаја
по
предходно
прибављеном
мишљењу Комисије за техничко регулисање и
безбедност саобраћаја и то у времену од 8 до 14
и од 16 до 6 часова.

РЕШЕЊЕ О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА
ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КРОЗ ГРАД
СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ
Члан 1.
Овим решењем утврђује се режим
саобраћаја теретних возила која нису у транзиту
на територији града Сремска Митровица, на
улицама и путевима који су у надлежности
Града Сремска Митровица.

Члан 4.
Заустављање и паркирање теретних
возила врши се искључиво на коловозу уз
укључивање
свих
показивача
правца,
обезбеђењем
прописног
обилажења
заустављеног паркираног возила и безбедног
пролаза пешака.

Члан 2.
На
територији
града
Сремска
Митровица теретна возила која нису у транзиту,
чија највећа дозвољена маса прелази 5 t могу се
кретати, зауставити и паркирати мимо
утрвђеног режима саобраћаја на основу дозволе
коју издаје градска управа надлежна за послове
саобраћаја на основу предходно прибављеног
мишљења Комисије за техничко регулисање и
безбедност саобраћаја и то:

Члан 5.
Одредбе овог решења не односе се на
возила на интервенцијама на инфраструктурној
мрежи, комунална возила и возила шлеп
службе.
Возила из става 1.овог члана морају
бити обележена ознаком предузећа.

- унутар зоне оивичене улицама: Стари
шор, Арсенија Чарнојевића, Кузминска,
Пиварска,
Светозара
Милетића,
Променада, Рибарска обала, у времену од
8 до 14 и од 16 до 6 часова,

Члан 6.
Уз захтев за издавање дозволе из члана
2. и 3. овог решења подноси се фотокопија
саобраћајне дозволе уз прецизирање локације и
периода за који се дозвола тражи, доказ о
оправданости разлога кретања, заустављања
или паркирања возила, решење о упису
привредног субјекта у регистар и по потреби
други докази који оправдавају кретање,
заустављање и паркирање возила.
Дозвола из члана 2. и 3. овог решења
издаје се за период најдуже до годину дана.

- ван зоне оивичене улицама из става
1.алинеја 1.овог члана могу се кретати у
времену од 0 до 24 часа, а зауставити и
паркирати на коловозу у времену од 8 до
14 и од 16 до 6 часова.
Теретним возилима до 12 t највеће
дозвољене масе може се вршити снабевање
објеката.
Теретним возилима преко 12 t највеће
дозвољене масе може се вршити снабдевање
градилишта.
Теретна возила могу бити паркирана на
коловозу док траје утовар и истовар, али не
дуже од 15 минута.
Дозволом из става 1. овог члана може се
утврдити и траса кретања за конкретно возило.

Члан 7.
Обавезује се ЈП Дирекција за изградњу
града
Сремска
Митровица
да
изради
саобраћајни пројекат за спровођење утврђеног
режима саобраћаја и на основу њега обезбеди
постављање саобраћајне сигнализације по
добијању сагласности на исти у складу са
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Одлуком о општинским путевима и улицама на
територији града Сремска Митровица.
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тексту: путеви), путних објеката, саобраћајне
сигнализације и опреме путева, основни
технички и други услови за предузимање мера и
активности за очување путне мреже.

Члан 8.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном листу града
Сремска Митровица».

Члан 2.
Поједини изрази у овом Правилнику,
имају следеће значење:
1) општински пут је јавни пут који
саобраћајно повезује насељена места
на територији Града, као и
територију Града са мрежом
државних путева;
2) улица је јавни пут у насељу који
саобраћајно повезује делове насеља;
3) путни
објекти
су
мостови,
надвожњаци, подвожњаци, тунели,
галерије, потпорни и обложни
зидови и сл;
4) опрема пута су све врсте заштитних
ограда,
смерокази,
инсталације
расвете и расвета за потребе
саобраћаја, уређаји за евиденцију
саобраћаја и сл.;
5) саобраћајна сигнализација обухвата
средства и уређаје за праћење,
контролу, регулисање и вођење
саобраћајних токова (саобраћајни
знакови).

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Број: 344-69/2014-VII
Дана: 17.06.2014. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
НАЧЕЛНИК
дипл.инжагроекономије Сања Ковачевић ср.
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На основу члана 20. став 1. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС
бр. 129/2007), члана 41. став 1. Одлуке о
општинским путевима и улицама на територији
Града Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 8/2013), на предлог ЈП
„Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица“, начелник Градске управе за
привреду и предузетништво, д о н о с и

Члан 3.
Радовима на одржавању путева, у
смислу овог правилника, сматра се: скуп
активности и радова који се предузимају на
путној мрежи, или на појединим деоницама
пута са циљем да се очува, обнови и побољша
техничко стање јавних путева, путних објеката
и саобраћајне сигнализације и опреме путева.
Мерама и активностима на очувању
путне мреже, у смислу овог правилника, сматра
се: праћење и ажурно евидентирање промена
стања јавних путева, путних објеката,
саобраћајне сигнализације и опреме путева. Ове
активности се обављају са циљем да се обезбеди
ефикасно и објективно познавање стања јавних
путева, анализа врсте, квалитета и учинка
обављених радова одржавања и инжењерскотехничка основа за годишње, средњорочно и
дугорочно планирање радова одржавања.
Техничким условима, у смислу овог
правилника, сматра се: начин извршења радова
и поправке недостатака појединих елемената
пута,
путних
објеката
и
саобраћајне

Правилник о редовном, периодичном и
ургентном одржавању општинских путева и
улица на територији града Сремска
Митровица
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о редовном, периодичном
и ургентном одржавању општинских путева и
улица на територији Града Сремска Митровица
(у даљем тексту: Правилник) уређују се врсте
радова на редовном, периодичном и ургентном
одржавању општинских путева и улица на
територији града Сремска Митровица (у даљем
171
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предузимају одговарајуће мере за поправке и
уклањање сметњи са јавног пута.

сигнализације и опреме путева, врста путнограђевинских и осталих материјала који се
користе за извршење тих радова, потребна
механизација и радна снага, и начин обрачуна и
плаћања.

Члан 7.
Подаци који се прикупе редовним
прегледом са подацима о радовима одржавања
који су обављени, евидентирају се у
грађевински дневник радова одржавања на
одговарајућој деоници или путу.

Члан 4.
Оштећења или препреке на путу или
путним објектима које битно утичу на
безбедност саобраћаја, уклањају се чим се уоче.
Ако је немогуће одмах извршити
оправку или уклонити сметњу безбедном
одвијању саобраћаја, треба одмах поставити
одговарајућу саобраћајну сигнализацију а
поправку извршити или сметњу уклонити.

Б) Сезонски (периодични) прегледи
Члан 8.
Сезонски (периодични) прегледи путева
обављају се најмање два пута годишње, у
пролеће и јесен, са циљем да се утврди и
евидентира стање појединих елемената пута,
путних објеката, саобраћајне сигнализације и
опреме.
Сезонским прегледом пута утврђује се:

2. ПРЕГЛЕД И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА
Члан 5.
Ради увида у стање пута и стабилности
пута и објеката врше се прегледи:
А) редовни,
Б) сезонски,
В) специјални,
Г) ванредни.

1) стање коловоза на свим саобраћајним
површинама,
2) стање система за одводњавање,
3) стање банкина, косина усека, насипа и путног
земљишта,

А) Редовни прегледи

4) стање трупа пута и појаве слегања, одрона и
клизања терена,

Члан 6.

5) стање саобраћајне сигнализације и опреме
пута,

Редовним прегледима путева, путних
објеката, саобраћајне сигнализације и опреме
пута утврђује се потреба хитних радова
редовног одржавања на појединим елементима
пута и путним објектима.

6) стање објеката на путу као што су,
надвожњаци,пропусти и слично
О утврђеном стању пута и путних
објеката на прегледаној деоници или путу,
сачињава се записник са детаљним описом
нађеног стања.
Записник се доставља одговарајућој
служби управљача пута, ЈП „Дирекција за
изградњу града Сремска Митровица“.

Редовни прегледи обављају се:
а) свакодневно:
- на општинским путевима и примарним
саобраћајницама,
б) једном недељно:
- на осталим градским саобраћајницама.
Редовни преглед пута врши се визуелно,
обиласком пута и објеката, при чему се утврђује
стање и исправност појединих елемената пута,
путне сигнализације и опреме пута, нарочито са
становишта сметњи несметаном и безбедном
одвијању саобраћаја.
На основу тог прегледа обавештавају се
учесници о стању на јавним путевима и

В) Специјални прегледи
Члан 9.
Специјални прегледи обављају се по
потреби, када се при осталим прегледима,
утврде велика оштећења или се посумња у
потребну
носивост
и
функционалност
појединих елемената јавног пута.
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Путно земљиште је површина терена на
којој лежи труп пута, као и површина терена
лево и десно од ивице усека и насипа.
3.1. Специфичности прегледа трупа пута и
путног земљишта
Члан 13.

Г) Ванредни прегледи
Редовним прегледом трупа пута и
путног земљишта, у смислу овог правилника,
сматра се визуелно осматрање и евентуално
мерење оштећења елемената трупа пута као што
су: банкине, риголе, јаркови, канали, каналете,
косине, пропусти, итд.

Члан 10.
Ванредни прегледи пута врше се после
ванредних догађаја као што су на пример
различите елементарне непогоде у зони пута и
објеката (земљотрес, поплаве, клизања терена,
већи удари леда на рекама, лавине, осулине и
слично), или удари у носеће елементе објеката.
О извршеном ванредном прегледу се
сачињава записник о насталим оштећењима
који се доставља Управљачу пута.
У случају да су оштећења после
ванредних догађаја већег обима тако да је
угрожена стабилност јавног пута ако је то
могуће, непосредно се обављају радови на
обезбеђењу проходности јавног пута.

Члан 14.
Сезонским прегледом трупа пута и
путног земљишта утврђују се већа оштећења
трупа пута и путног земљишта после зимског
периода и током јесење сезоне.
Током ових прегледа се контролише
стање трупа пута и објеката који заштићују пут.
Члан 15.
Сезонски прегледи се обављају визуелно
и мерењем.
Визуелним путем се уочавају оштећења
и деформације на банкинама, отвореним
јарковима, риголама, каналетама, каналима, у
ревизионим окнима и излазима дренажних
система, на косинама усека, насипа и засека.
Мерењем се утврђују оштећења и
деформације на косинама усека, насипа и засека
већег обима и у случају изразито изражене
нестабилности косина, на потпорним зидовима,
на пропустима, на поремећеним деловима трупа
пута и околног терена који има утицај на
стабилност пута (клизања, слегања, итд.).

3. ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И ПУТНОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 11.
Одржавањем трупа пута и путног
земљишта, у смислу овог Правилника, сматрају
се прегледи трупа пута, путног земљишта,
праћење и евидентирање њиховог стања и
промена и извођење следећих радова:
1) одржавање хумузираних и затрављених
банкина,
2) одржавање банкина од камене ситнежи.

Члан 16.
Члан 12.
Деформације трупа пута на насипима и
усецима утврђују се визуелним прегледом, а по
потреби и геодетским мерењем на претходно
утврђеним деловима пута, или активним и
санираним клизиштима и насипима вишим од 4
m и усецима дубљим од 3 m.
Деформације планума утврђују се
нивелманским инструментом, а косина усека и
насипа равњачом и подравњачом.

Труп пута, у смислу овог правилника,
чине: насипи, усеци, елементи планума (берме,
банкине и разделни појас), пропусти и остали
објекти за заштиту пута од површинских и
подземних вода као што су отворени јаркови,
дренажни системи, риголе, канали, каналете,
издигнути ивичњаци и објекти за заштиту
косина и путног земљишта као што су камене и
бетонске облоге, потпорни и обложни зидови,
жичане мреже, итд.
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-

одржавање
затрављених
површина
косина усека и насипа.
Радовима из става 1. овог члана поправљају
се оштећења и поремећаји у облику
деформација
косина
(клизање,
слегање,
издизање) и оштећења траве, бушења, засада
итд.
Косине се одржавају тако да се обезбеди
њихова стабилност и геометрију за несметано
одводњавање површинских вода.

При мерењу се обавезно снима
природан терен, од ножице насипа или усека,
минимално 5 m.
Уколико се уоче деформације мањег
реда величина (испод 5 cm, мерено на коловозу)
ова мерења се предузимају сваке две године, а
уколико су деформације трупа пута веће од 5
cm мерења је потребно обављати сваке године.
На местима клизишта, контрола кретања
трупа пута и терена у хоризонталном и
вертикалном смислу и мерење нивоа подземне
воде у пијезометрима, врши се за несанирана
клизишта у оба сезонска прегледа током године,
а за санирана клизишта једанпут годишње .
Једном годишње врши се контрола
функционисања
дренажних
система
и
атмосферских канала .

Члан 20.
Радови на одржавању објеката за
одводњавање обухватају:
Одржавање објеката за одводњавање
површинских вода, и то: отворених јаркова,
ригола, каналета и канала са бетонском или
каменом облогом и пропуста у трупу пута:
1) одржавање отворених јаркова се
обавља тако да нивелета јарка увек мора бити
нижа од хипсометријске најниже коте
постељице пута за 20 cm и да при том има такав
подужни пад да се воде одводе гравитацијом
ван трупа пута;
2) попречни пресек отвореног јарка мора
увек имати површину предвиђену пројектом
или површину која омогућава нормалан пријем
и гравитациони одвод површинских вода;
3) одржавање канала и каналета са
бетонском облогом обавља се поправкама
оштећених делова канала или каналета у облику
прслина, прскотина, слегања, подизања,
отворених рупа, итд.
4) одржавање бетонских пропуста
обавља се уклањањем наноса који омета
нормални ток површинских вода кроз пропуст
одмах по уочавању и поправкама оштећених
делова;

3.2. Радови одржавања трупа пута и путног
земљишта
Члан 17.
Радови
на
одржавању
банкина
обухватају:
1)
одржавање
хумунизираних
и
затрављених банкина,
2) одржавање банкина од
камене
ситнежи.
Банкине из става 1. овог члана
одржавају се тако да увек буду способне да
приме и поднесу притисак точка теретног
возила, да не буду више од равни коловоза и да
имају минимални нагиб од 4% који ће
омогућити лако одвођење површинских вода са
коловоза.
Висина траве на банкинама не сме бити
већа од 20 cm, од површине банкине.
Члан 18.

Члан 21.
Радови на одржавању ригола обухватају
одржавање
ригола од бетона.
Риголи се одржавају тако да буду способне
да приме и поднесу притисак точка теретног
возила и да обезбеде гравитационо одвођење
површинских вода са коловоза и косина усека
ван трупа пута.

Радови редовног одржавања на трупу
пута и путном земљишту обављају се док
оштећења и деформације појединих елемената
не достигну следеће граничне услове и
величине:
1) клизање терена или трупа пута, при
коме су деформације трупа пута (слегање или
издизање) веће од 10 cm на површини већој од
100 m2 и у случајевима када се слегањем или

Члан 19.

нарастањем насипа или терена под насипом
мења пројектована нивелета пута и попречни
нагиб коловоза, тако да то узрокује оштећења

Радови на одржавању и заштити косина
усека и насипа обраслих вегетацијом
обухватају:
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мерењима стања и вредности појединих
показатеља, следећим врстама прегледа:
1) редовни визуелни прегледи,
2) повремени - сезонски визуелни прегледи,
3) ванредни прегледи.

коловозне конструкције ограничења нормалног
одвијања саобраћаја,
2) деформације косина насипа и усека
већих од 20 cm на површини већој од 200 m2
које се могу прогресивно ширити у локална
клижења и захватити коловозну конструкцију,
3) деформације засведених пропуста
веће од 5 cm, деформације плочастих пропуста
веће од 3 cm, прслине и пукотине на
конструктивним деловима пропуста, које
указују
на
директну
или
индиректну
угроженост стабилности трупа пута и
угрожености безбедности саобраћаја,
4)
деформације
потпорних,
или
обложних зидова, у смислу транслације или
ротације, веће од 3% од висине зида, или појава
прслина и прскотина на лицу потпорне или
обложне конструкције, кад је њихов број или
величина већа, а међусобно су повезане, као и
слегања ових конструкција за више од 10 cm,
5)
смањење
или
престанак
функционисања делова или целог дренажног
система.

Члан 25.
Редовним визуелним прегледом се
свакодневно утврђује проходност коловозних
конструкција и потреба непосредног обављања
хитних радова одржавања.
Члан 26.
Повремени - сезонски визуелни преглед
се обавља два пута годишње обавезно, по
потреби и чешће, сходно стању коловозне
конструкције, што утврђује надзорни орган.
4.2. Радови одржавања коловозних
конструкција
Члан 27.

Члан 22.

Радовима
редовног
одржавања
коловозних
конструкција
на
путевима
омогућује се безбедно и удобно одвијање
саобраћаја, отклањају и поправљају оштећења
коловозних површина.
Радови из става 1. овог члана
обухватају:
а)
флексибилне
коловозне
конструкције са носећим слојевима везаним
угљоводоничним и хидрауличним везивима:

Ако се приликом неког од предвиђених
прегледа утврди стање трупа пута и путног
земљишта из члана 21. овог Правилника
потребно је предузети мере за израду
одговарајућих пројеката санације.
4. ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗНИХ
КОНСТРУКЦИЈА
Члан 23.

1) уклањање
коловозне површине;

Одржавањем коловозних конструкција,
у смислу овог Правилника, сматрају се
прегледи свих типова коловозних конструкција
путева на саобраћајним тракама, на аутобуским
стајалиштима,
бициклистичким
тракама,
праћење и евидентирање стања и промена и
отклањање свих оштећења и деформација.

свих

нечистоћа

са

2) уклањање свих препрека безбедном
одвијању саобраћаја;
3) поправљање улегнућа, набирања,
деформација,
истискивања
и
откидања
хабајућег слоја;
4) поправка мрежастих прслина и
пукотина, блоковских пукотина и прслина,
правоугаоних прслина паралелних са подужном
осовином коловоза, прслина и пукотина у трагу
точкова, прслина и пукотина уз ивицу,
попречних прслина и пукотина од скупљања,
рефлектованих
прслина
и
пукотина,
параболичних пукотина и прслина;

4.1. Специфичности прегледа коловозних
конструкција
Члан 24.
Праћење
стања
коловозних
конструкција врши се прегледима и оценама
проходности и безбедности саобраћаја, као и
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5) поправка последица клизања слоја по
слоју, отисака гума и разних предмета;

г) коловозне конструкције са
туцаничким и шљунчаним застором:

6) поправку оштећења коловозних
површина, ударних рупа у коловозном застору,
ударних рупа у коловозној конструкцији;

1) уклањање
коловозне површине;

свих

нечистоћа

4) поправка улегнућа, колотрага, свих
врста денивелације;
5) замена мањих површина коловозног
застора;

2) уклањање свих препрека безбедном
одвијању саобраћаја;

Члан 28.

3) поправка хабања - трошење коловозне
површине на трагу точкова;

Радовима
редовног
одржавања
коловозних конструкција сматрају се и:

4) поправка слегања, померања плоча и
денивелација плоча;

1) израда танких асфалтних слојева као
што су: класичне, затворене асфалтне мешавине
у малим дебљинама слојева намењених
одржавању, са класичним или побољшаним
везивима;

5) наношење масе за заливање спојница;
6) поправка изолације на спојницама;
7) поправка попречних и дијагоналних
прслина и пукотина;

2) површинске обраде и друге обраде
коловозне површине;

8) поправка пукотина и ломова на
ивицама плоча;

3) битуменски премази ;

9) поправка мрежастих пукотина и
прслина;

4) побољшање одводњавања.
Радовима из става 1. овог члана сматрају
се и техничке мере побољшања услова
одводњавања површинских вода и садрже
проверу постојећих дренажних система, или
израду нових, поправке водне пропустљивости
коловозне површине, поправљање нагиба
банкина, итд.
При извршењу радова из става 1. овог
члана мора се обезбедити висина саобраћајног
профила од 4,5 m.

10) поправка ударних рупа;
11) поправка љуштења коловозних
површина, ломљења и откидања делова бетона;
са

1) уклањање
коловозне површине;

са

свих

нечистоћа

са

3) поправка ударних рупа;

са

в)
коловозне
конструкције
застором од камене коцке:

нечистоћа

2) уклањање свих препрека безбедном
одвијању саобраћаја;

7) поправка испливавања битумена и
воде на коловозну површину;
б) круте цемент-бетонске коловозне
конструкције:
1) уклањање
коловозне површине;

свих

Члан 29.

2) уклањање свих препрека безбедном
одвијању саобраћаја;

Хитним радовима редовног одржавања
коловозне конструкције сматрају се сви они
којима се обезбеђује директно угрожена
безбедност саобраћаја, а посебно радови
чишћења и уклањања препрека за несметано и
безбедно саобраћајно коришћење коловозних
површина.
Хитни радови редовног одржавања се
односе и на поправке оштећења коловозне
површине и коловозне конструкције која
директно угрожава безбедност саобраћаја или

3) поправка ударних рупа;
4) поправка слегања и денивелација
коловозне површине;
5) учвршћивање камених коцки;
6) поправка спојница камених коцки;
7) замена мањих површина коловозног
застора;
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Одржавање сигнализације и опреме
мора бити такво да се обезбеди њихова
функционалност, односно осигурају сви
потребни услови за безбедно одвијање
саобраћаја и пружање услуга корисницима пута.

пак утиче на ненормално брзи развој обима и
интензитета следећих врста оштећења код свих
типова коловозних конструкција:
1) ударне рупе дубље од 5 cm, обима
већег од 50 cm,
2) заглађена и клизава површина већа од

Члан 34.

10 m2.

Сигнализација,
у
смислу
овог
правилника обухвата: саобраћајне знакове
опасности, знакове изричитих наредби, знакове
обавештења, допунске табле које су саставни
део саобраћајног знака, светлосне саобраћајне
знакове, ознаке на коловозу, тротоару и сл. и
светлосне и друге ознаке на путу.

5. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
(надвожњака, пропуста и другог)
Члан 30.
Одржавањем објеката, у смислу овог
правилника, сматрају се прегледи, праћења и
евидентирање промена њиховог стања и радови
на одржавању и отклањању свих оштећења и
кварова.

Члан 35.
Опрема, у смислу овог правилника,
обухвата:
1) заштитне ограде, заштитне жичане
ограде, хоризонталне и вертикалне запреке за
означавање радова на путу, купе, запречне
траке и ужад, као и опрему за усмеравање која
је
дефинисана
одговарајућим
српским
стандардима,
2) пешачке ограде, паравани - ограде за
спречавање засењивања, буке, запречне ограде
за
спречавање
паркирања,
мреже
за
ограничавање путног појаса и површина са
посебном наменом, као и друге направе, уређаји
намењени уређењу путног земљишта ван
коловозних површина,
3) саобраћајна огледала, ветрокази и
сличне
направе
намењене
побољшању
безбедности саобраћаја на путевима.

5.1. Специфичности прегледа објеката
Члан 31.
Праћење техничког стања објеката на
путној мрежи врши се прегледима и
утврђивањем оштећења према јединственој
методологији за целу мрежу путева следећим
врстама прегледа:
1) редовни прегледи,
2) специјални прегледи,
3) ванредни прегледи.
Члан 32.
Редовним прегледом стално се прате
промене стања објеката и обезбеђује потребна
безбедност саобраћаја.

7.1. Специфичности прегледа сигнализације
и опреме
Члан 36.

7. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И
ОПРЕМА ПУТА

Праћење стања и промена сигнализације
и опреме пута врши се обављањем следећих
врста прегледа:
1) редовни преглед,
2) сезонски (периодични) прегледи,
3) ванредни прегледи и
4) специјални прегледи.

Члан 33.
Радовима на одржавању саобраћајне
сигнализације и опреме пута, у смислу овог
Правилника (у даљем тексту: сигнализација и
опрема) сматрају се прегледи, праћење и
евидентирање њиховог стања и промена и
радови на одржавању и уклањању свих
оштећења и кварова на њима.

Члан 37.
Редовни, сезонски и ванредни преглед
сигнализације и опреме обавља се на начин и по
поступку, утврђеним овим правилником за
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елементима сигнализације и саобраћајне
опреме:
1) уклањање нечистоће (прашине, блата,
уља и сл.) са свих видних површина, светлосних
ознака, заштитних ограда, саобраћајних
огледала и ветроказа,
2) отклањање свих сметњи које
спречавају нормалну видљивост сигнализације
и саобраћајне опреме пута - отсецање грана,
кошење траве, уклањање наноса, просутог
материјала, лишћа и слично.

редовне, сезонске и ванредне прегледе јавних
путева.
Члан 38.
Специјални прегледи су обавезни за
поједине елементе сигнализације и опреме са
сложенијим техничко-технолошким решењима
као што је светлосна сигнализација.
7.2. Радови одржавања сигнализације и
опреме

Члан 43.
Члан 39.
Радови на одржавању вертикалне
сигнализације обухватају:

Радови на одржавању сигнализације и
опреме обухватају све радове на постављању,
уређењу, замени и поправкама, сигнализације и
опреме, као и радове на постављању,
одржавању
и
уклањању
привремене
сигнализације и опреме.

а)
Поправку
мањих
оштећења
саобраћајних знакова, допунских табли,
саобраћајних
огледала
и
ветроказа
укључујући и њихове носаче (осим
порталних
носача,
стубова
светлосне
сигнализације и стубова електричног
осветљења који служе као носачи знакова):
1) исправљање делимично уљубљених
или искривљених површина знакова и
допунских табли;
2) поправка и замена дотрајалих
оштећених и недостајућих елемената за
причвршћивање вертикалне сигнализације на
све врсте носача (завртња, навртки, подлошки,
обујмица и других елемената носећих
конструкција);
3) исправљање - довођење у нормални
положај мање искривљених, нагнутих и
обојених носача вертикалне сигнализације
укључујући и потребне оправке темеља;

Члан 40.
Радови одржавања сигнализације и
опреме обављају се током целе године према
програму одржавања и на основу уочених
неправилности, оштећења и кварова који се
утврђују одговарајућим прегледима.
Радовима на одржавању сматрају се и
хитни радови, као и непланирани радови на
привременој сигнализацији и опреми који се
изводе као последица настајања непланираних
сметњи за нормално и безбедно одвијање
саобраћаја (одрони, клизање терена, наноси
снега, лед, разне хаварије и сл.).
Члан 41.

Члан 42.

б) Замену оштећених елемената
вертикалне сигнализације чији је карактер
оштећења такав да не обезбеђује њихову
функционалност, и то:
1) замену улубљених, искривљених,
поломљених, упрљаних (бојом и сл.) и
избледелих знакова и допунских табли, као и
замену разбијених саобраћајних огледала и
оштећених врећица ветроказа;
2) замена искривљених и поломљених
носача вертикалне сигнализације укључујући и
потребну оправку или израду новог темеља;

Радови чишћења и отклањања сметњи
обављају се периодично (једном или два пута
годишње) и обухватају следеће операције на

в) Постављање свих недостајућих
елемената вертикалне сигнализације према
евиденцији о стању: саобраћајних знакова,

Одржавање сигнализације и опреме
обухвата следеће радове:
1) чишћење и отклањање сметњи,
2) одржавање вертикалне сигнализације,
3)
одржавање
хоризонталне
сигнализације,
4) одржавање светлосне сигнализације,
5) одржавање ограда и мрежа,
6) хитне и непланиране радове.
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осталих
модула
(слога)
и
елемената
управљачких уређаја;
в) замену и оправку оштећених
елемената спољне сигналне опреме знакова
са унутрашњим осветљењем чији је
карактер оштећења такав да не обезбеђује
њихову функционалност:
1) замену оштећених штитника и сочива
на лантернама, кутија знакова са унутрашњим
осветљењем, лантерни, кућишта управљачких
уређаја, пешачких тастера и слично,
2) замену искривљених и поломљених
носача лантерни (семафорских стубова),
знакова
са
унутрашњим
осветљењем
укључујући и потребну оправку или израду
новог темеља,
3) оправку кабловске канализације
(шахтова, кабловских прелаза и сл.) укључујући
настављање
или
оправку
каблова
и
детекторских петљи;
г) постављање свих недостајућих
елемената спољне сигналне опреме и знакова
са
унутрашњим
осветљењем
према
евиденцији о стању: лантерни, кутија
знакова са унутрашњим осветљењем,
пешачких тастера, поклопаца шахтова,
поклопаца стубова носача семафорских
стубова и носача знакова са унутрашњим
осветљењем.

саобраћајних

Члан 44.
Радови на одржавању вертикалне
сигнализације не обухватају поправку, замену и
постављање
саобраћајних
знакова
са
унутрашњим осветљењем (укључујући и носаче
ових знакова), као ни порталних носача, стубова
светлосне сигнализације и сл., који се користе
као носачи саобраћајних знакова.
Члан 45.
Радови на одржавању светлосне
сигнализације обухватају:
а) контролу, отклањање мањих
неправилности у раду и поправку мањих
оштећења спољне сигналне опреме и
саобраћајних знакова са унутрашњим
осветљењем:
1) редовни (свакодневни) обилазак
сигналисане раскрснице, преглед и контролу
рада спољне сигналне опреме и саобраћајних
знакова са унутрашњим осветљењем и
отклањање мањих кварова - чишћење видних
површина семафора, замену прегорелих
сијалица у лантернама светлећих тела у знацима
са унутрашњим осветљењем, замена осигурача
и ресетовање (укључивање) уређаја за
управљање у случајевима испадања због пада
напона, избијања осигурача и слично;
2) поправку и замену дотрајалих,
оштећених и недостајућих елемената за
причвршћивање на носаче лантерни, знакова са
унутрашњим осветљењем, пешачких тастера и
слично;
3) исправљање - довођење у исправан
положај лантерни, штитника, знакова са
унутрашњим осветљењем, пешачких тастера и
слично;
4) поправку мањих оштећења сигналних
и
напојних
каблова
по
реглетама
(прикључцима) у сигналним стубовима и
стубовима знакова са унутрашњим осветљењем;
б) контролу рада и отклањање
кварова
управљачких
уређаја
на
раскрсници:
1) контролу одвијања програма рада
сигнала, заштите конфликтних токова и сатне
промене програма, као и подешавање према
важећим сигналним плановима;
2) контролу исправности, поправку или
замену по потреби програмских, извршних и

Члан 46.
Радови на одржавању хоризонталне
сигнализације обухватају одржавање уздужних,
попречних и осталих ознака на коловозу и
елемената конструкције јавних путева који
представљају сталне препреке унутар слободног
габарита пута и то:
1) поправку оштећења хоризонталне
сигнализације (бојењем или наношењем
одговарајуће пластичне масе за означавање
коловоза) која су настала услед оправки
коловоза, извођење радова на путу или у
непосредној близини пута, саобраћајних
незгода на путу и других сличних узрока;
2) допуну и делимичну измену
хоризонталне сигнализације (укључујући по
потреби и уклањање постојећих знакова на
коловозу) због измене режима саобраћаја која је
предвиђена програмом радова или наложене од
надлежног органа;
3) обнову оштећене и избледеле
хоризонталне сигнализације која је изгубила
основна функционална својства предвиђена
програмом радова.
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трака и ужади и остале опреме за усмеравање
по српским стандардима;
2) редован (свакодневни, а по потреби и
чешће) обилазак и одржавање које обухвата
отклањање свих неправилности, поправку и
замену свих оштећених елемената привремене
сигнализације и опреме;
3) уклањање привремене сигнализације
и опреме и довођење сигнализације на путу у
претходно стање, што подразумева постављање
сигнализације и опреме пута која је постојала
пре појаве непланираних сметњи.

Члан 47.
Радови на одржавању ограда и мрежа
обухватају:
а)
поправку
мањих
оштећења
заштитних ограда, заштитних жичаних
ограда,
пешачких
ограда,
паравана,
запречних ограда и мрежа за ограничавање
путног појаса:
1) исправљање лакше удубљених или
деформисаних завршних елемената и сегмената
пласта заштитних ограда, елемената пешачких и
запречних ограда и паравана, као и исправљање
и затезање мрежа за ограничавање путног
појаса;
2) поправку и замену дотрајалих,
оштећених и недостајућих елемената за
причвршћивање ограда за стубове - носаче
укључујући и рефлектујућа тела уграђена у
пластове заштитних ограда;
3) исправљање - довођење у нормалан
положај мање искривљених, нагнутих или
изваљених стубова - носача укључујући и
потребне оправке темеља;
4) замену оштећених елемената ограда и
мрежа чији је карактер оштећења такав да не
обезбеђује њихову функционалност;
5) замену оштећених завршница и
сегмената пласта заштитних ограда, као и поља
пешачких и запречних ограда, паравана и мрежа
за ограничавање путног појаса,
6) вађење искривљених и поломљених
стубова - носача и побијање нових укључујући
и потребну оправку или израду новог темеља;
б) постављање свих недостајућих
елемената ограда и мрежа.

Члан 49.
Постављање привремене сигнализације
и опреме на местима где се јављају сметње за
нормално одвијање саобраћаја изводи се без
пројектне документације, а на основу
разрађених типских решења или према
непосредном налогу органа надлежних за
контролу и регулисање саобраћаја.
Редован
обилазак
и
одржавање
привремене сигнализације и опреме обавља се
док трају сметње за нормално одвијање
саобраћаја.
Уклањање привремене сигнализације и
опреме и довођење сигнализације на путу у
претходно стање врши се одмах чим престану
сметње за нормално одвијање саобраћаја уз
претходно обавештење надлежних органа
задужених за контролу и регулисање
саобраћаја.
Члан 50.
Уколико је на сигнализацији и опреми
потребно извршити неке друге радове, као што
су обављање вертикалне, светлосне и
хоризонталне сигнализације и опреме са циљем
да се продужи експлоатациони век, побољша
ниво услуга пута и прилагоди новонасталом
саобраћајним и другим условима на путу, ти
радови се не сматрају радовима редовног
одржавања и биће планирани, програмирани и
извршавани по потреби.

Члан 48.
Хитни и непланирани радови одржавања
обухватају радове на постављању, одржавању и
уклањању привремене сигнализације и опреме
на местима дуж пута где се јављају непланиране
сметње за нормално и безбедно одвијање
саобраћаја и то:
1) постављање покретних и непокретних
(где се укаже потреба) саобраћајних знакова,
допунских табли, светлосних саобраћајних
знакова и светлосних и других ознака на путу,
као и привремених ознака на коловозу,
хоризонталних и вертикалних запрека за
означавање радова на путу, купа, запречних

Основне групе ових радова из става 1.
овог члана обухватају:
1) обнову, допуну и по потреби прераду
вертикалне,
светлосне
и
хоризонталне
сигнализације на путу која је изгубила своја
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3) уклањање одрона, осулина, разних
наноса, предмета и блата са коловоза и осталих
делова пута и објеката;
4) чишћење ригола, јаркова, дренажних
извода и пропуста за воду;
5) кошење и уклањање корова са банкина и
осталих површина пута и земљишног појаса,
као
и
друго
растиње
које
заклања
сигнализацију, улази у слободан профил пута и
смањује прегледност на путу;
6) уклањање хаварисаних и других возила
остављених на коловозу која онемогућавају
чишћење и нормално одвијање саобраћаја.

основна функционална својства или за којом
постоји
потреба
због
новонасталих
саобраћајних и других услова на путу;
2) обнову и допуну ограда и мрежа;
3) радове постављања, одржавања и
уклањања
сигнализације
и
опреме
за
обезбеђење радилишта на путу који су саставни
део радова појачаног одржавања пута и
обављају се у току извођења ових радова.
8. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ

Члан 53.

Члан 51.

С циљем успешног реализовања
припремних и оперативних активности зимског
одржавања путева, неопходно је да се сваке
године, најкасније до 1. новембра, обезбеди
план зимске службе за наступајући зимски
период.

Одржавањем путева у зимском периоду,
у смислу овог Правилника, сматрају се радови и
активности
неопходни
за
обезбеђење
проходности и безбедности саобраћаја, који
могу бити угрожени појавама:
1) снежне падавине;
2) завејавања путева услед дејства ветра;
3) поледице на коловозу услед ниске
температуре или појаве ледене кише.

Члан 54.
План зимске службе садржи:
1) прегледну карту путне мреже по
територијама на којој путеве одржавају
одређене службе;
2) места пунктова зимске службе;
3) локације депонија материјала за
посипање и снабдевање погонским горивом;
4) локације критичких места ( оштре
кривине, велики успони, зоне изненадног
завејавања и др.);
5) подела путева према приоритетима
одржавања;
6) распоред механизације, средстава и
материјала по пунктовима (број, врста и
количина);
7) степене спремности (приправности) у
зимској служби;
8) начин употребе материјала, средстава
и механизације;
9) распоред привремених објеката
(препрека) против завејавања;
10) поступак при спречавању поледице
на путевима;
11) чишћење снега са коловоза пута,
стајалишта, паркинга и других делова пута;
12) систем обавештавања о стању на
путевима;
13) начин евиденције рада и дежурства.

Члан 52.
Одржавање путева у зимском периоду
обухвата:
1) планирање зимског одржавања;
2) организовање места приправности
(пунктова зимске службе) и депонија посипног
материјала;
3) припрему путева за зимски период
експлоатације;
4) поступак зимског одржавања;
5) заштиту путева у зимском периоду;
6) обавештавање учесника у саобраћају
о проходности путева.
Поред активности из става 1. овог члана
које су усмерене на отклањање снега и
поледице са коловозне површине путева, у
зимском периоду се обављају, када је то могуће,
и неки радови редовног одржавања путева, који
служе безбедном одвијању саобраћаја и
спречавању већих оштећења путева и то:
1) поправке оштећења на коловозу и
другим саобраћајним површинама;
2) одржавање саобраћајне сигнализације и
опреме пута у функционалном стању;
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Посебан план зимске службе прави се за
ванредне услове којим се предвиђа употреба
додатне механизације.

-

Члан 56.
Општински
путеви
и
примарне
саобраћајнице на којима се обавља линијски
превоз путника у току зимског периода по
правилу морају бити стално проходни.

17.06.2014.

температура ваздуха пада до 0 oЦ уз
наговештене снежне падавине или се
спусти и испод 0 oЦ уколико се не
очекују јаче снежне падавине.
Степен пуне мобилности уводи се
када се погоршају метеоролошки услови
(температура ваздуха испод 0 oЦ, а

предвиђају се снежне падавине).
Степен
приправности
-ванредно
стање уводи се када настану ванредно
неповољне метеоролошке прилике када
расположиви капацитети нису довољни
да савладају временске непогоде и
одрже проходност путева према плану
зимске службе. Проглашавају се
ванредни услови на путевима и
активира
ангажовање
додатних
капацитета из предузећа ван путне
службе.
Ванредне услове на путевима и увођење
ванредног степена приправности проглашава
Штаб за ванредне ситуације Града Сремска
Митровица.
Када
долази
до
побољшања
метеоролошких услова који су претходно
довели до увођења неког вишег степена
приправности, враћа се поново нижи степен
који одговара побољшаним метеоролошким
условима и метеоролошкој прогнози.
-

Члан 57.
На путевима I приоритета обезбеђује се
непрекидан саобраћај и коловозна површина без
снега и поледице. Изузетно се могу јавити
краћи прекиди саобраћаја у периодима
интервенција зимске службе.
На путевима II приоритета проходност
се обезбеђује уз употребу зимске опреме.
Изузетно се може зауставити саобраћај у
трајању 1 - 2 сата ради интервенције зимске
службе.
На осталим путевима
саобраћај се
привремено
може
обуставити
ради
интервенције, али не дуже од 4 сата и то у
периоду између 22 и 04 часа. Проходност
саобраћаја омогућује се уз употребу зимске
опреме, а у планинским пределима уз употребу
ланаца.

Члан 59.
Ради
превентивног
деловања
на
спречавању стварања поледице на коловозу и
ефикасне организације зимске службе користе
се следећи подаци:
1) месечне, недељне и дневне временске
прогнозе од стране метеоролошке службе, а у
критичним периодима прогнозе и за наредна 2 3 сата;
2) подаци добијени обиласком и
прегледом путева који се врше најмање
једанпут у току једне смене а по потреби више
пута;
3)
подаци
добијени
помоћу
инсталираних индикатора температуре.

Члан 58.
С циљем економичног организовања
зимске службе, а зависно од конкретних
метеоролошких услова постоје четири степена
приправности зимске службе.
- Нулти степен приправности уводи се са
почетком зимске службе а укида се
њеним завршетком (од 15. новембра до
31. марта, уколико планом није
предвиђено другачије).
- Организује се стално дежурство уз
коришћење система веза у седиштима
службе и пунктовима.
Овај степен приправности траје за време
повољних метеоролошких услова (нема
снежних падавина и температуре ваздуха су
изнад 5 oЦ), односно док метеоролошка

Члан 60.
Пунктови зимске службе морају бити
опремљени са потребним бројем просторија за
смештај, рад и дежурство радника, хангарима за
смештај механизације и камиона, затвореним
простором или надстрешницама за материјал

прогноза не наговести погоршање прилика.
- I степен приправности уводи се када
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коловоза обавезно влажном сољу или соним
раствором.

којим се врши посипање коловоза и средствима
везе, сталном радио-станицом, телефоном и
покретним радио-станицама у камионима.

Члан 65.
Члан 61.
Посипање коловоза врши се и када
почну снежне падавине да би се спречило
пријањање снега за коловоз. Посипање се врши
специјалним посипачима који су смештени на
камиону или су прикачени иза камиона.
Када при снежним падавинама почне да
се задржава снег на коловозу приступа се
његовом чишћењу камионима на чијем су
предњем крају хидраулични снегочистачи
(даске), чишћење се врши према предвиђеном
плану кретања камиона, а по потреби одмах се
врши и посипање коловоза ради отапања снега.
По престанку падавина и завршеном
чишћењу врши се посипање коловоза ради
отапања преосталог снега и спречавања
стварања поледице.
Уколико се не постигне благовремено
посипање коловоза, као и у случају коловоза од
шљунка или туцаника, снег се уклања
хидрауличним снегочистачем уз остајање снега
на коловозу. У том случају возна површина
мора бити прихватљиве равности (без избочина
и рупа које битно отежавају саобраћај).

Рад и дежурство на пунктовима
организује се у две смене по 12 часова за све
путеве .
Члан 62.
Критеријуми за утврђивање потребне
механизације за зимску службу одређују се на
основу искуствених података из претходних
година, с тим да се за број камиона са
хидрауличним
чистачима
(даскама)
и
одговарајућим посипачима користе следећи
оквири:
1) путеви са I и II приоритетом: 1 камион за 2030 km;
2) осталим путевима: 1 камион за 30-40 km;
На пунктовима са којих се одржавају
путеви I и II приоритета у брдским теренима
код већих снежних падавина, мора се
ангажовати самоходни снегочистач (Rolba,
Unimog, Zil, Steir).
Члан 63.

Члан 66.
Пре почетка зимске сезоне а најкасније
до 15. новембра, потребно је извршити следеће
припреме на путевима:
1) посебно чишћење одводног система
путева;
2) уклањање депонија свих материјала
ван путног профила који не служе зимском
одржавању;
3) означавање места која могу изазвати
оштећења машина при уклањању снега;
4) на местима очекиваних завејавања
постављају се вештачке препреке против
завејавања;
5)
поставља
се
саобраћајна
сигнализација само за зимске услове.

По завршеном чишћењу снега са
коловоза приступа се уклањању снега са
објеката, из ригола у усецима, а затим и са
банкина како би се спречило да се при отапању
нагомиланог снега вода разлива по коловозу од
чега се при ниским температурама ствара
поледица.
Члан 67.
Потребни материјали за посипање на
путевима одређују се на основу искуствених
података из претходних година, с тим што се за
поједине путеве могу применити следећи
материјали:
1) на
општинским путевима
I
приоритета: со, мешавина соли и ризле;
2) за путеве II приоритета: мешавина
соли и ризле,евентуално камени агрегат-ризла.
На
саобраћајницама
са
кишном
канализацијом не смеју се употребљавати
материјали
који
могу
изазвати
њено
загушивање.

Члан 64.
У случају поуздане најаве мразева, ако
су коловози влажни или постоји магла или
измаглица, врши се превентивно посипање
коловоза ради спречавања поледице.
Превентивно посипање коловоза врши
се и на већим објектима, успонима, оштрим
кривинама и поред река, и то у случају сувог
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зимске службе најкасније до 05 часова пре
подне и до 16 часова после подне.
Извршиоци одржавања, извештаје о
стању путева и проходности, достављају
најкасније до 05,30 часова пре подне и до 17
часова после подне одговарајућим органима
путне службе, а ови извештаје предају: Аутомото савезу, средствима јавног информисања и
органима надлежним за послове инспекције.

Члан 68.
Службе зимског одржавања путева
сарађују са републичким органима управе за
путеве:
1) Министарством саобраћаја и веза;
2) органима унутрашњих послова одељењима за безбедност саобраћаја;
3) хидрометеоролошком службом ради
прибављања података и временских прогноза о
падавинама, влажности, температури ваздуха и
др;
4) службама и средствима јавног
информисања;
5) општинама и предузећима са којима
је
договорено
ангажовање
додатне
механизације
у
случају
ванредних
метеоролошких услова.

Члан 70.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Сремскa Митровицa".
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за привреду и
предузетништво

Члан 69.
Број: 344-68/2014-VII
Дана: 11.06.2014. године
Сремска Митровица

Обавештавање о стању путева и њиховој
проходности врши се свакодневно у току
зимске службе (од 15. новембра до 31. марта)
преко средстава јавног информисања.
Подаци о стању и проходности путева
прибављају се обиласком путева, са пунктова

Начелник:
дипл.инж. агроекономије Сања Ковачевић, с.р.
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