СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
6. фебруар 2013.

Година V
број 1

Стављање на дневни ред тема из овог
Програма, вршиће се у складу са роковима
утврђеним овим Програмом рада.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

II
Обрађивачи појединих тема су дужни да
обрађене материјале доставе благовремено
овлашћеним предлагачима, који ће предложити
Скупштини града да их уврсти у дневни ред, у
складу са роковима утврђеним Програмом рада.
Уколико
се
укаже
потреба
за
разматрањем,
доношењем
и
усвајањем
материјала који нису садржани у темама из овог
Програма, обрађивач је дужан да овлашћеном
предлагачу и Скупштини града, уз обрађени
материјал, поднесе образложење са разлозима
за стављање на дневни ред предметне теме.

1.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице, (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

III

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ

Обрађивачи
материјала,
из
овог
Програма рада, су дужни да Скупштини града
доставе писмени извештај о разлозима за
непоштовање
рокова
утврђених
овим
Програмом.

I
Програмом
рада Скупштине града
Сремска Митровица за 2013. годину (у даљем
тексту: Програм рада), обухваћене су теме за
чије разматрање, доношење и усвајање је
овлашћена
Скупштина
града,
Законом,
Статутом, одлукама и другим општим актима.

Ред.
број
1

Назив теме
Програми пословања установа
у области здравства и социјалне
заштите, чији је оснивач град
Ср. Митровица за 2013. год.

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2013.
годину: 2.000,00 динара

IV
Теме које ће Скупштина
разматрати у 2013. години су:

Обрађивач

Установе

Овлашћени
предлагач
Градско веће

града

Рок за
разматрање
и усвајање
јануар-фебруар
2013.

Број 1

2

3
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Програми пословања установа
у области културе, спорта и
туризма, чији је оснивач град
Ср. Митровица за 2013. год.
Програм
пословања
буџетског
корисника за 2013. годину, ПУ
„Пчелица“

4

Одлука о пијацама и вашарима

5

Одлука о јавним паркиралиштима
Града Сремска Митровица

6

Измена статута установа културе

7

Одлука о одржавању чистоће

8

Одлука о одржавању паркова,
зелених и рекреационих површина

9

10

11
12
13
14
15

Одлука о изради плана детаљне
регулације блока између улица
Паланка, Батутова, насеље „25. Мај“,
Краља
А.Карађорђевића
и
П.
Прерадовића (неизграђени простор уз
планирани северни крак раскрснице
код „Камените ћуприје“, ул. Стари
шор и Кузминска до раскрснице код
Католичког гробља у Сремској
Митровици)
Одлука о изради плана детаљне
регулације „Радне зоне Север“
(обједињавање ПДР радне зоне Север
1, Север 2 и дела насеља Радиначки
пут)
Извештај о раду Градског већа за
2011. годину
Извештаји о раду Градских управа и
Стручне службе Скупштине града за
2011. год.
Извештај о раду Градског јавног
правобраниоца за 2011.
Одлука о изменама и допунама
одлуке о заштити усева и засада од
пољске штете
Програм
заштите
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта за 2013. годину

16

Одлука о водоводу

17

Одлука одвођењу и пречишћавању
атмосферских и отпадних вода

18

Одлука о изради Одлука о изради
плана детаљне регулације блока
између улица Пиварска, Змај Јовина,
Трг Св. Димитрија и Св. Саве
(урађена обнова)

06.02.2013.

Установе

Градско веће

јануар-фебруар
2013.

ПУ „Пчелица“

Градско веће

јануар-фебруар
2013.

Градско веће

јануар-фебруар
2013.

Градско веће

јануар-фебруар
2013.

Градско веће

јануар-фебруар
2013.

Градско веће

фебруар 2013.

Градско веће

фебруар 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

фебруар 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

фебруар 2013.

Градско
управе

Градско веће

фебруар 2013.

Градске управе и Стручна
служба

Градско веће

фебруар 2013.

Градски
правобранилац

Градско веће

фебруар 2013.

Градска управа за пољопривреду

Градско веће

фебруар 2013.

Градска управа за пољопривреду

Градско веће

март 2013.

Градско веће

март 2013.

Градско веће

март 2013.

Градско веће

март 2013.

Градска
урбанизам,
инспекцијске
Градска
урбанизам,
инспекцијске

управа
за
комуналне и
послове
управа
за
комуналне и
послове

Установе културе
Градска
урбанизам,
инспекцијске
Градска
урбанизам,
инспекцијске

управа
за
комуналне и
послове
управа
за
комуналне и
послове

веће

Градска
урбанизам,
инспекцијске
Градска
урбанизам,
инспекцијске

и

градске

јавни

управа
за
комуналне и
послове
управа
за
комуналне и
послове

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

2

06.02.2013.
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20
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22

23

24
25

26

27
28

29

30

31
32

33

34
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Одлука о изменама и допунама
одлуке о ауто-такси превозу путника
Стратегија развоја социјалне заштите
на
територији
Града
Сремска
Митровица за период 2013.-2017.
година
Закључак о одређивању надлежног
органа за давање на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини
Закључак о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка за
давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
Закључак о одређивању надлежног
органа
за
давање
у
закуп
пољопривредног
земљишта
у
државној својини по основу права
пречег закупа
Извештаји о раду јавних предузећа,
чији је оснивач град Ср. Митровица
за 2011. год.
Извештаји о раду установа културе,
спорта и туризма, чији је оснивач
град Ср. Митровица за 2012. годину
Извештаји о раду установа у области
здравства и социјалне заштите чији је
оснивач град Ср. Митровица за 2011.
год.
Одлука о градској плажи
Одлука
о
одређивању
намене
појединих делова обале и воденог
простора на реци Сави
Одлука о изради Одлука о изради
плана детаљне регулације блока
између улица Стевана Сремца,
Посавске, Војислава Илића-Прва
Јалијска и Саве Согића (урађена
обнова насеља „Пејтон“) у Сремској
Митровици
Одлука о доношењу плана детаљне
регулације блока између улица Св.
Димитрија, Краља Петра I и Старог
шора у Сремској Митровици
Одлука о општинским путевима и
улицама на територији Града Сремска
Митровица
Одлука о постављању и уклањању
мањих монтажних, огласних и других
објеката.
Одлука о изради Одлука о изради
плана детаљне регулације дела
градске саобраћајнице у зони центра
Сремске Митровице од раскрснице
улица Променада и Рибарске обале до
улице Светозара Милетића („Савска
магистрала“)
Одлука о изради ПДР насељског

Број 1

Градска управа за привреду
и предузетништво

Градско веће

март 2013.

Градска
управа
за
здравствену, социјалну и
заштиту животне средине

Градско веће

март 2013.

Градска
управа
пољопривреду

за

Градско веће

март 2013.

Градска
управа
пољопривреду

за

Градско веће

март 2013.

Градска
управа
пољопривреду

за

Градско веће

март 2013.

Јавна предузећа

Градско веће

март-април 2013.

Установе културе спорта и
туризма

Градско веће

март-април 2013.

Установе .

Градско веће

март-април 2013.

Градско веће

април 2013.

Градско веће

април 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

април 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

април 2013.

Градска управа за привреду
и предузетништво

Градско веће

април 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

мај 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

мај 2013.

Градска

Градско веће

мај 2013.

Градска
урбанизам,
инспекцијске
Градска
урбанизам,
инспекцијске

управа
за
комуналне и
послове
управа
за
комуналне и
послове

управа
3

за

Број 1
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гробља у Мартинцима

35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46

Стратегије
развоја
примарне
здравствене заштите на територији
Града Сремска Митровица за период
2013.-2017. година
Одлука о завршном рачуну буџета
града Ср. Митровица за 2012. годину
Одлука о сахрањивању и гробљима
Одлука о доношењу плана детаљне
регулације радно комерцијалне зоне
Растик к.о. Дивош, Град Сремска
Митровица
Извештај о извршењу одлуке о
буџету града Ср. Митровица за
период 01.01.-30.06.2013.
Одлука о условима за држање и
заштиту домаћих и егзотичних
животиња
Одлука о доношењу Одлука о изради
плана детаљне регулације новог
насељског гробља у Ноћају
Одлука о одређивању матичних
подручја на територ. Града Ср.
Митровица
Акциони план за Роме
Извештај о раду ПУ ''Пчелица'' у
школској 2012/2013. години
Годишњи план рада ПУ ''Пчелица'' за
школску 2013/2014. годину
Акциони план за децу Града Сремска
Митровица

урбанизам, комуналне
инспекцијске послове

06.02.2013.

и

Градска
управа
за
здравствену, социјалну и
заштиту животне средине

Градско веће

мај 2013.

Градско веће

јун 2013.

Градско веће

јун 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

јун 2013.

Градска управа за буџет и
финансије

Градско веће

јул - август 2013.

Градско веће

септембар 2013.

Градско веће

септембар 2013.

Градска управа за опште и
заједничке послове

Градско веће

септембар 2013.

Градска
управа.
здравствену, социјалну и
заштиту животне средине

Градско веће

септембар 2013.

ПУ ''Пчелица''

Градско веће

септембар 2013.

ПУ ''Пчелица''

Градско веће

септембар 2013.

Градско веће

септембар 2013.

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

Градска
урбанизам,
инспекцијске
Градска
урбанизам,
инспекцијске

Градска
образовање

управа
за
комуналне и
послове
управа
за
комуналне и
послове

управа

за

47

Измене програма пословања јавних
предузећа за 2013. год.

Јавна предузећа

Градско веће

према потреби

48

Измене програма пословања установа
за 2013. годину

Установе

Градско веће

према потреби

49

Одлука о јавној расвети

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

октобар 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

октобар 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

октобар 2013.

50

51

Одлука о доношењу Одлука о изради
плана детаљне регулације проширења
насељског
гробља
у
Великим
Радинцима
Одлука о доношењу Одлука о изради
плана детаљне регулације блока
између улица Паланка, Батутова,
Насеље „25. Мај“, Краља А.
Карађорђевића и П. Прерадовића
(неизграђени простор уз планирани
северни
крак
раскрснице
код
„Камените ћуприје“, улица Стари
шор и Кузминска до расрснице код
Католичког гробља у Сремској
Митровици)

4

06.02.2013.

52

53

54
55
56

57

58
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Одлука о доношењу плана детаљне
регулације просторног блока између
улица Стари шор, Краља Петра I,
Железничке,
Тараса
Шевченка,
Владимира Матијевића и Ратарске
(стамбено насеље „Матија Хуђи“) у
Сремској Митровици
Одлука о доношењу плана детаљне
регулације „Радне зоне Север“
(обједињавање ПДР радне зоне Север
1, Север 2 и дела насеља Радиначки
пут)
Стратегија развоја образовања Града
Сремска Митровица за период 2013.2018. година
Извештај о извршењу буџета града
Ср. Митровица за период 01.0130.09.2013.
Одлука о
површина

раскопавању

јавних

Одлука о доношењу Одлука о изради
плана детаљне регулације блока
између улица Пиварска, Змај Јовина,
Трг Св. Димитрија и Св. Саве
(урађена обнова)
Одлука о доношењу Одлука о изради
плана детаљне регулације блока
између улица Стевана Сремца,
Посавске, Војислава Илића-Прва
Јалијска и Саве Согића (урађена
обнова насеља „Пејтон“) у Сремској
Митровици

59

Одлука о кућном реду

60

Одлука о димничарским услугама

61

62
63
64
65
66

Одлука о доношењу Одлука о изради
плана детаљне регулације дела
градске саобраћајнице у зони центра
Сремске Митровице од раскрснице
улица Променада и Рибарске обале до
улице Светозара Милетића („Савска
магистрала“)
Одлука о доношењу Одлука о изради
плана детаљне регулације насељског
гробља у Мартинцима
Одлука
о
буџету
града
Ср.
Митровица за 2014. годину
Програми
пословања
јавних
предузећа чији је оснивач Град Ср.
Митровица за 2014. годину
Програм рада Скупштине града Ср.
Митровица за 2014.
Решења о избору и именова-њима и
друга општа и поједи-начна акта за
којима се укаже потреба

Број 1

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

октобар 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

октобар 2013.

Градска
образовање

Градско веће

октобар 2013.

Градска управа за буџет и
финансије

Градско веће

октобар-новембар
2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

новембар 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

новембар 2013.

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове

Градско веће

новембар 2013.

Градско веће

новембар 2013.

Градско веће

децембар 2013.

Градско веће

децембар 2013.

Градско веће

децембар 2013.

Градско веће

децембар2013.

Јавна предузећа

Градско веће

децембар 2013.

Стручна служба Скупштине
града

Градско веће

децембар 2013

Градске управе, Стручна
служба Скупштине града,

Градско веће и
друга радна тела

по потреби

Градска
урбанизам,
инспекцијске
Градска
урбанизам,
инспекцијске

управа

за

управа
за
комуналне и
послове
управа
за
комуналне и
послове

Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска
управа
за
урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за буџет и
финансије
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Радови на уређењу грађевинског
земљишта у 2013.години (у дaљем тексту:
грађевинско земљиштe).
Грађевинско земљиште за отуђење ради
изградње објеката, а према намени утврђеној
планским документом.
Програм се заснива на решењима и
условима садржаним у законима, одлукама и
прописима којима се уређују односи у области
земљишне политике и грађења.

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

II

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Број: 020-2/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Уређење
грађевинског
земљишта
вршиће се према расположивим средствима која
су за ове намeне предвиђена Одлуком o буџету
Града Сремска Митровица за 2013. годину
(средства усмерена ка ЈП Дирекцији за
изградњу Града Сремска Митровица) у износу
од 165.525.946,55 динара.
У
оквиру
уређења
грађевинског
земљишта подразумевају се радови на
припремању
и
опремању
грађевинског
земљишта.
Радови на уређењу грађевинског
земљишта који нису обухваћени овим
Програмом могу се изводити, под условом да се
обезбеде посебна средства за финансирање и да
ти радови не утичу на извршење радова
утврђених Програмом.
Финансијска средства за уређење
грађевинског земљишта обезбеђују се из
средстава остварених од:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
проф. Милан Ковачевић,с.р.

2.

На основу члана 90 став 5, члана 96 и 97
Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС” бр.72/2009, 81/2009 и 64/2010), и
члана 35 тачка 6 и 7 Статута Града Сремска
Митровица
(“Сл.лист
Града
Сремска
Митровица" број 1/08) и на основу исказаних
потреба
изградње
објеката
комуналне
инфраструктуре, Скупштина Града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
06.02.2013. године, доноси:
ПРОГРАМ
Уређења, отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
Града Сремска Митровица у 2013. години
I

-

накнаде за
земљишта;

уређење

грађевинског

-

закупнина за грађевинско земљиште;

-

отуђења грађевинског земљишта;

-

конверзије права коришћења, односно
права закупа у складу са Законом;

-

и других извора у складу са Законом.

Радови на уређењу грађевинског
земљишта за 2013. годину су представљени
према врсти објеката која су предмет изградње,

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим Програмом утврђују се:
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са исказаним локацијама и вредностима радова,
како следи:
I

ПРИПРЕМАЊЕ
ЗЕМЉИШТА

-

План детаљне регулације блока
између улица Паланка, Батутова,
насеље
25.Мај,
Краља
А.Карађорђевића и П.Прерадовића

-

План детаљне регулације између
улица Пиварска, Змај Јовина, Трг
Св. Димитрија и Св.Саве

-

План
детљане
регулације
централног и приступног дела
стамбеног насеља мешовитог типа
„Стеван Сремац“ (насеље Пејтон
Сремска Митровица)

-

План
детаљне
регулације
Привредне зоне Север 2

-

План детаљне регулације несељског
гробља Чалма

-

План детаљне регулације насељског
гробља у Мартинцима

-

План детаљне регулације блока
Градске пијаце

-

Планови детаљне регулације за
потребе легализације – по потреби

ГРАЂЕВИНСКОГ

А.
ИЗРАДА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПЛАНСКЕ

1. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ГУП)
2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
- усклађивање са Законом
3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Број 1

- услов за израду је усвојен ГУП
-

План
генералне
регулације
Централне градске зоне

-

План генералне регулације Лаћарак

-

План
генералне
Мачванска Митровица

-

План генералне регулације Јарак

-

План генералне регулације Кузмин

-

План генералне регулације Сремска
Рача

-

Урбанистички пројекат
насеља СЦ Пинки

-

План генералне регулације дела
викенд зоне Лежимир – Куштиљ

-

Урбанистички пројекти – Пројекти
парцелације и препарцелације за
потребе легализације

-

Урбанистички пројекти – Пројекти
парцелације и препарцелације за
потребе додела парцела

регулације

5. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

4. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
-

-

-

План
детаљне
регулације
саобраћајнице поред Савског кеја у
центру града

УКУПНО
ИЗРАДА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 545.000,00

План
детаљне
регулације
саобраћајна
обилазница
око
Лаћарка

План детаљне регулације стамбеног
насеља Матије Хуђи

-

План детаљне регулације стамбеног
насеља СЦ Пинки

-

План детаљне регулације блока
Свети Димитрије

део

ПЛАНСКЕ

ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

План детаљне регулације привредне
зоне Радиначка петља Југ

-

за

Б. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Прибављање – откуп земљишта предвиђеног
планском документацијом врши се ради
опремања објектима инфраструктуре. Средства
за прибављање земљишта предвиђена су у
Буџету Града, у износу од 5.000.000,00 динара,
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а реализоваће се преко Градске управе за
урбанизам и стамбено – комуналне делатности.

УКУПНО
ЗА
ИЗГРАДЊУ
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ: 42.310.352,98

УКУПНО
ГРАЂЕВИНСКОГ
5.545.000,00

У Плану и програму Ј.П. Дирекције за
изградњу Града Сремска Митровица планирана
су средства за изградњу канализационе мреже
за насељено место Лаћарак 20.000.000,00
динара и за насељено место Мачванска
Митровица 20.000.000,00 динара.

II
ОПРЕМАЊЕ
ЗЕМЉИШТА

ПРИПРЕМАЊЕ
ЗЕМЉИШТА (А+Б):

ГРАЂЕВИНСКОГ

Од укупно планираних вредности за
Лаћарак и Мачванску Митровицу део радова је
уговорен у 2012.години, радови по уговорима
нису изведени до краја тј. нису завршени, те је
у програму уређења приказана само вредност
радова који нису уговорени.

Радови на опремању грађевинског
земљишта подразумевају изградњу објеката
инфраструктуре:
1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА
1.1.

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА

-

Изградња саобраћајнице у улици Краља
Петра I 70.000.000,00

-

Изградња саобраћајнице у улици VI
Источно Босанска бригада 9.500.000,00

-

3. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
3.1.
ИЗГРАДЊА
МРЕЖЕ

-

Краља Петра I – реконструкција
водоводне мреже 5.000.000,00

-

Депонија регионална – изградња
водоводне мреже 10.000.000,00

Саобраћајница и паркинг у насељу СЦ
„Пинки“ 5.000.000,00

УКУПНО
ЗА
ИЗГРАДЊУ
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ: 15.000.000,00

УКУПНО
ЗА
ИЗГРАДЊУ
САОБРАЋАЈНИЦА: 84.500.000,00

4. ИЗГРАДЊА КОМУНИКАЦИОНИХ И
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА

2. ИЗГРАДЊА KАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
2.1. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ

-

Опрема за црпне станице 10.000.000,00

-

Краља Петра I (изградња канализационе
мреже) 7.000.000,00

-

Лаћарак (наставак радова на изградњи
канализационе мреже) 10.910.353,00

-

Мачванска Митровица (наставак радова
на изградњи канализационе мреже)
14.400.000,00

ВОДОВОДНЕ

-

Краља Петра I – изградња јавне расвете
13.170.593,57

-

Вогањски пут – изградња нн мреже и
трафо-станице 5.000.000,00

УКУПНО
ЗА
КОМУНИКАЦИОНИХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
18.170.593,57

ИЗГРАДЊУ
И
ОБЈЕКАТА:

УКУПНО
ЗА
ОПРЕМАЊЕ
И
УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА: 159.980.946,55
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III

2. СТАМБЕНИ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ

ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- ради изградње објеката 1. ПРОИЗВОДНИ
ОБЈЕКТИ

И

У току 2013.године обезбедиће се 34
грађевинских парцела за изградњу породичних
стамбених објеката,
и то на следећим
локацијама:

КОМЕРЦИЈАЛНИ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
-

За потребе изградње производних и
комерцијалних објеката у 2013.г. ће се
обезбедити грађевинско земљиште на следећим
локацијама у Сремској Митровици:
-

Индустријска зона „потес Језеро“
* парцела бр. 8928/1 површина
43.099 м2
* парцела бр. 8928/2 површина
30.314 м2
* парцела бр. 8928/3 површина
20.610 м2
* парцела бр. 8928/5 површина
24.395 м2
* парцела бр. 8928/6 површина
61.660 м2

-

Радна зона „Север 2“
* парцела бр.7409/2
42.722 м2
* парцела бр.7419/1
52.694 м2
* парцела бр.7423/5
55.358 м2

-

-

Радна зона „Север 1“
* парцела бр.7419/2
23.202 м2

површина
површина
површина

површина

Вогањски пут
* парцела бр. 8276/1 површина
13.789 м2

Вишњевачка
*
парцела
342 м2
*
парцела
1.200 м2

Број 1

-

бр.8210/18

површина

бр.8210/19

површина

9

новоформирана улица у Јалији 20
парцела
* парцела бр.5276/54 у површини
од 0.04.79 ха
* парцела бр.5276/55 у површини
од 0.04.49 ха
* парцела бр.5276/56 у површини
од 0.04.49 ха
* парцела бр.5276/57 у површини
од 0.04.92 ха
* парцела бр.5276/58 у површини
од 0.04.92 ха
* парцела бр.5276/59 у површини
од 0.04.92 ха
* парцела бр.5276/60 у површини
од 0.04.92 ха
* парцела бр.5276/61 у површини
од 0.04.92 ха
* парцела бр.5276/62 у површини
од 0.04.67 ха
* парцела бр.5276/71 у површини
од 0.06.40 ха
* парцела бр.5276/72 у површини
од 0.06.51 ха
* парцела бр.5276/73 у површини
од 0.05.46 ха
* парцела бр.5276/74 у површини
од 0.05.46 ха
* парцела бр.5276/75 у површини
од 0.05.46 ха
* парцела бр.5276/76 у површини
од 0.06.75 ха
* парцела бр.5276/77 у површини
од 0.06.75 ха
* парцела бр.5276/89 у површини
од 0.08.15 ха
* парцела бр.5276/90 у површини
од 0.07.89 ха
* парцела бр.5276/91 у површини
од 0.07.89 ха

Број 1
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*

-

стамбено насеље „Ледине“ Лаћарак 7
парцела
* парцела бр.3703/89 у површини
од 0.08.43 ха
* парцела бр.3703/93 у површини
од 0.08.56 ха
* парцела бр.3703/94 у површини
од 0.08.59 ха
* парцела бр.3703/96 у површини
од 0.08.65 ха
* парцела бр.3703/97 у површини
од 0.08.67 ха
* парцела бр.3703/99 у површини
од 0.08.73 ха
* парцела бр.3703/123 у површини
од 0.06.23 ха
насељено место Дивош 3 парцеле
* парцела бр.6303/2 у површини
од 0.10.13 ха
* парцела бр.6303/3 у површини
од 0.09.86 ха
* парцела бр.6303/4 у површини
од 0.09.59 ха

-

насељено место Шуљам 2 парцеле
* парцела бр.65/4 у површини од
0.10.20 ха
* парцела бр.620/3 у површини од
0.12.00 ха

-

Грађевинско земљиште се отуђује ради
изградње објеката у складу са планским
документом.
Грађевинско земљиште предвиђено
овим Програмом отуђује се по тржишним
ценама.
Изузетно грађевинско земљиште –
парцеле у индустријској зони "Север" и
индустријској зони "Језеро" могу бити предмет
отуђења и по нижој цени, у ком случају, на
иницијативу заинтересованог лица, Градско
веће доноси Закључак којим покреће поступак
отуђења грађевинског земљишта по цени нижој
од тржишне.

парцела бр.5276/92 у површини
од 0.07.45 ха

-

3.
ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
По захтеву заинтересованог лица,
уколико су испуњени услови прописани
Законом и Одлуком, грађевинско земљиште у
јавној својини Града, отуђује се путем
непосредне погодбе у случајевима прописаним
чланом 96 став 9 Закона о планирању и
изградњи.
IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

насељено место Сремска Рача 2
парцеле
* парцела бр.377/2 у површини од
0.02.92 ха
* парцела бр.378/2 у површини од
0.04.86 ха

Наведене
парцеле
грађевинску парцелу.
*
*

чине

Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном листу
Града Сремска Митровица.

једну

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

парцела бр.385/2 у површини од
0.02.73 ха
парцела бр.386/2 у површини од
0.04.16 ха

Наведене
парцеле
грађевинску парцелу.

чине

06.02.2013.

Број: 463-9/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

једну

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

10

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 1

поверавају се ЈП“Дирекција за изградњу града
Сремска Митровица”.

3.

На основу члана 7. став 1. Одлуке о
уређењу и одржавању паркова, зелених и
рекреационих површина ЈП “Дирекција за
изградњу града Сремска Митровица” (уз
прибављено мишљење Градске управе за
урбанизам и стамбено комуналне послове),
утврђује поступак и начин одржавања јавних
зелених површина у годишњем програму који
доноси Скупштина града.

На основу члана 35. тачка 7. Статута
Града Сремска Митровица („Сл.лист Града
Сремска Митровица“, бр. 1/2008) и члана 7.
става 3. Одлуке о уређењу и одржавању
паркова, зелених и рекреационих површина
(„Сл.лист Града Сремска Митровица“, бр.
2/2010), Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној дана 06.02.2013. године,
доноси:

У годишњем програму одржавања
паркова, зелених и рекреационих површина
дати су месечни програми са бројем операција,
јединице мере, цене, годишњи број операција,
годишње количине и неопходна средства.

ПРОГРАМ
Одржавања јавних зелених површина
за 2013.годину

Укупан планиран износ за ове намене у
годишњем Програму пословања у 2013. години
износи 50.000.000,00 динара, а планирани
радови по операцијама и једниничним ценама
из понуде ЈКП Комуналија број 94-1/2013 од
10.01.2013. године износе 49.999.712,47 динара.

I

На основу донетог програма ЈП
“Дирекција за изградњу града Сремска
Митровица” и ЈКП “Комуналије” закључују
годишњи уговор на који сагласност даје
Градско веће.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јавно предузеће “Дирекција за изградњу
града Сремска Митровица” у свом годишњем
Програму пословања за 2013. годину, има
предвиђена средства у износу од 50.000.000,00
динара за одржавање јавних зелених површина.

II

Одржавање јавних зелених површина
подразумева радове на одржавању: травњака;
ниског и
високог дрвећа; шибља; ниских
четинара; живе ограде; ружа; перена;
луковица;сезонског
цвећа;
парковског
инвентара и заливних система.

Овај Програм ступа на снагу наредног
дана од дана доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Јавне зелене површине су: паркови;
скверови; спомен паркови; улично зеленило
дуж саобраћајница (дрвореди, зелене траке,
живе ограде); приобаље реке Саве (зелене
површине поред кеја); зеленило у стамбеним
насељима вишепородичног становања (поред и
око стамбених зграда); зеленило рекреационих
површина у општој употреби (дечија игралишта
и сл.); и градско грађевинско земљиште чији је
корисник град Сремска Митровица.

Број: 352-88/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Одлуком о уређењу и одржавању
паркова, зелених и рекреационих површина
послови одржавања јавних зелених површина
на територији града Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16

06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

20

06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

21

Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

28

06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

29

Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

30

06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

34

06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

35

Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

36

06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

38

06.02.2013.

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

39

Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

06.02.2013.

зелених површина - вишегодишњи засади у
Сремској Митровици.

4.

На основу члана 35. став 1. тачка 7.
Статута града Сремске Митровице (''Службени
лист града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 06.02.2013. године, донела је

III

Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у ''Службеном листу
града Сремска Митровица''.
ЗАКЉУЧАК

I

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ДОНОСИ СЕ Програм реконструкције
и подизања нових зелених површинавишегодишњи засади у Сремској Митровици.

Број: 352-87/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

II
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Саставни део овог Закључка чини
Програм реконструкције и подизања нових

проф.Милан Ковачевић,с.р

40

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

41

Број 1

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Програмом
реконструкције
и
подизања нових зелених површина у
2013.годину планиране су следеће локације:

II
Саставни део овог Закључка чини
Програм одржавања чистоће на јавним
површинама за 2013. годину у Сремској
Митровици.

Вредност радова
и материјала
са ПДВ-ом

објекти

- улица Војводе Степенови дрворед - 1.фаза (од
Иринејеве до Матрозовог
насеља),
стамбено
насеље
29.новембар- 1. Фаза
реконструкције,
- ул.Стари Шор од
Болнице до Војарне (2.
Фаза- травњак и шибље)
стамбено
насеље
М.П.Камењар - 1. Фаза
озелењавања

06.02.2013.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

2.500.000,00
Број: 023-11/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р

Напомена: Планом и програмом
инвестиционог озелењавања за 2013.годину
могу се обухватитит и друге локације у
граду, уколико се за то укаже потреба.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
ЗА 2013. годину

Обрадила:
Рајка Миланковић,дипа

1. ЧИШЋЕЊЕ ЧИСТИЛИЦОМ И
ПРАЊЕ УЛИЦА
А
Чишћење
улица,
прање
улица
шмрковима из цистерне са чишћењем
сливника, једанпут недељно од 15.03. до
15.11.

5.

На основу члана 35. став 1. тачка 7.
Статута
града
Сремске
Митровице
(''Службени лист града Сремска Митровица'',
бр. 13/2012), Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 06.02.2013.
године, донела је

1

ДОСИТЕЈЕВА

M2

420

2

ЗМАЈ ЈОВИНА

M2

2050

2

1720

3

СВ. МИЛЕТИЋА

M

4

СТАРИ ШОР

M2

15000

2

11400

M2

10300

2

3120

5
6

ЗАКЉУЧАК
I
ДОНОСИ СЕ Програм одржавања
чистоће на јавним површинама за 2013.
годину у Сремској Митровици.
42

АРСЕНИЈА
ЧАРНОЈЕВИЋА
ПАЛАНКА

M

7

ЖЕЛЕЗНИЧКА

M

8

МУЗЕЈСКА

M2

280

2

400
200

9

СВЕТЛА

M

10

ИЛАРИОНА РУВАРЦА

M2

06.02.2013.
11
12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
ТИМОЧКЕ ДИВИЗИЈЕ

M2

6000

M

2

2000

2

600

13

ИРИНЕЈЕВА

M

14

КУЗМИНСКА

M2

5100

2

11750

15

БУЛЕВАР КОНСТ
ВЕЛИКОГ

M

В Чишћење чистилицом, прање улица
чмрковима из цистерне са чишћењем
сливника, три пуда недељно од 15.03. до
15.11.
1
2

Прање једанпут недељно
70,340
укупно

4
бр.мес.оп.

8
бр.месеци

1.40
цена

3

3,151,232.00
износ А

4
5
6

Б Чишћење чистилицом, прање улица
шмрковима из цистерне са чишћењем
сливника, два пута недељно од 15.03. до
15.11.
1

ШЕЋЕР СОКАК

M2

3360

2

5950

2

НАСЕЉЕ П.С.Ц. "ПИНКИ"

M

3

ПАРКИНГ ИЗА С.О.
ПЛАТО ИСПРЕД
ЖЕЛ.СТАНИЦЕ

M2

2100

M2

2000

ЈОВАНА УДИЦКОГ
МИЛИВОЈА
НИКОЛАЈЕВИЋА

2

400

M2

400

2

1000

4
5
6

M

7

УРОША ПРЕДИЋА

M

8

СЕВЕРНИ БЕДЕМ

M2

2400

M

2

600

M

2

600

M

2

1600

2

1800

9
10
11

ГРАНИЧАРСКА
ДИОКЛЕЦИЈАНОВА
МАКСИМА ГОРКОГ

12

ВАСЕ СТАЈИЋА

M

13

УРОША СТОЈШИЋА

M2

2050

14

РАТАРСКА

M2

2100

15

РИБАРСКА ОБАЛА

M2

2400

16

ВОДНА

M2

2350

17

ПРОМЕНАДА (Бриони)

M2

2000

18

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

M2

2700

19
20
21
22
23

ЗАНАТЛИЈСКА
ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА
28 МАРТА
СОЛАРСКИ ТРГ
САВЕ
КОВАЧЕВИЋА(ЈУПИТЕР.)

M

2

600

M

2

1200

M

2

M

2

M2

7
8
9
10

8
бр.месеци

1.40
цена

ЖИТНИ ТРГ
СВЕТОГ САВЕ
ВУКА КАРАЏИЋА
ПИВАРСКА
КРАЉА ПЕТРА I
МАСАРИКОВА
ПУШКИНОВА
ПАРОБРОДСКА

26,150
укупно

12
бр.мес.оп.

8
бр.месеци

укупно 1 (А+Б+В)

M2

6500

M2

3300

M

2

1900

M

2

1600

M

2

1800

M

2

1000

M

2

5400

M

2

650

M

2

1800

M

2

2200

1.40
цена

3,514,560.00
износ В

10,425,408.00

2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА
А Чишћење улица сваки дан сем недеље у
периоду од 05:30-12:30 од 01.01. до 31.12.
извођач је обавезан да празни корпе за
отпатке
1
2
3
4
5
6
7
8
9

500

10

2350

11
12

1500

Прање два пута недељно
8
бр.мес.оп.

ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА са
тргом
СВЕТОГ СТЕФАНА
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА

Прање три пута недељно

13
41,960
укупно

Број 1

14

3,759,616.00
износ Б

15

43

СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА
ЗМАЈ ЈОВИНА
КРАЉА ПЕТРА I
ТРГ СОЛАРСКИ (са
пролазом)
ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА
ВУКА КАРАЏИЋА
ТРГ СВЕТОГ СТЕФАНА
СВЕТИ САВА
УЛИЦА ГРАДСКОГ ПАРКА
ЖИТНИ ТРГ
МАСАРИКОВА
ПУШКИНОВА
28.МАРТА
М.ТИТА (Мач.Митровица)

M2

7490

M

2

6500

M

2

2050

M

2

9620

M

2

2350

M2

2000

M2

1500

M

2

1800

M

2

1180

M

2

3000

M

2

4120

M

2

400

M

2

2010

M

2

1000

M

2

10000

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
13

Чишћење сваки дан
55,020
укупно

26
бр.мес.оп.

12
бр.месеци

0.40
цена

6,866,496.00
износ А

14
15
16
17

Б Чишћење улица сваке недеље од 01.01. до
31.12. извођач је дужан да празни корпе за
отпатке

18
19
20

1

ПЛАТО испред СПЦ ПИНКИ

M2

2500

2

M2

7490

M2

6500

5

СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА са
тргом
СВЕТОГ СТЕФАНА
ТРГ СОЛАРСКИ (са
пролазом)
ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА

M2

2000

6

ВУКА КАРАЏИЋА

M2

1485

7

ТРГ СВЕТОГ СТЕФАНА

M2

1800

2

3000

3
4

21
22
23
24
25

M

2

2350

8

УЛИЦА ГРАДСКОГ ПАРКА

M

9

ЖИТНИ ТРГ

M2

4120

10

КРАЉА ПЕТРА I

M2

9620

26
27
28

4
бр.мес.оп.

12
бр.месеци

0.40
цена

784,608.00
износ Б

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8

РИБАРСКА ОБАЛА
М.ХУЂИ
Д.БАШТЕ
В.СТАЈИЋА
А.ЧАРНОЈЕВИЋА
СТАРИ ШОР

M2
M2
M2
M2
M2

580

9
10

6500
6500

M

2

8000

M

2

6900

2

1500

M

10

ПЕШАЧКИ МОСТ

M2

1800

11

ВОДНА

M2

2300

2

2000

M

8

12000

С.МИЛЕТИЋА

ПЛАТО ИЗА С.О.

7

4500

9

12

6

1980

M2

ПЛАТО ИСПРЕД БОЛНИЦЕ
ЈУПИТЕРОВА
ПРОМЕНАДА (Бриони)
ПАРОБРОДСКА
ПРОЛАЗ ЗЕЛЕНО ДРВО
плато испред ПСЦ ПИНКИ
МУЗЕЈСКА
ИЛАРИОНА РУВАРЦА
РАТАРСКА
ПИВАРСКА
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
ДОСИТЕЈЕВА
ЖЕЛЕЗНИЧКА И ПЛАТО
ЂУРЕ ЈАКШИЋА

M2

6500

M

2

2600

M

2

2200

M

2

770

M

2

500

M

2

2000

M

2

800

M

2

2500

M

2

1400

M

2

500

M

2

2950

M

2

1850

M

2

2030

M

2

420

M

2

4700

M

2

2400

8
бр.мес.оп.

12
бр.месеци

0.40
цена

3,405,312.00
износ В

Г Прочишћавање улица једанпут недељно
од 01.01. до 31.12. извођач је дужан да
празни корпе за отпатке

В Прочишћавање улица два пута недељно
од 01.01. до 31.12. извођач је обавезан да
празни корпе за отпатке
стамб. насеље ЦЕНТАР
(Ј.Видића)
ЗАНАТЛИЈСКА

ШЕЋЕР СОКАК

88,680
укупно

1

1

насеље ПИНКИ

Прочишћавање два пута недељно

Чишћење сваке недеље
40,865
укупно

06.02.2013.

11

БУЛ. КОНСТАНТИНА
ВЕЛИКОГ
ЖРТАВА ФАШИЗМА
СТЕВАНА СРЕМЦА
ПАЛАНКА
16. ДИВИЗИЈЕ
насеље СТАРИ МОСТ
СРЕМСКИХ ОДРЕДА
22. АВГУСТ
ПАШКА РОМЦА
ФРУШКОГОРСКА
насеље М.П.КАМЕЊАР

M2

1400

M2

2450

M

2

3050

M

2

3150

M

2

4140

M

2

12850

M

2

900

M

2

900

M

2

550

M

2

3480

M

2

1950

Прочишћавање једанпут недељно
34,820
укупно

4
бр.мес.оп.

12
бр.месеци

0.40
цена

укупно 2 (А+Б+В+Г)

44

668,544.00
износ Г

11,724,960.00

06.02.2013.
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3. ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА/РИГОЛА
У зимском периоду уколико пада снег
уместо ставки2, 4А, 4Б овог програма,
извођач је дужан да чисти снег са стаза,
машински или ручно, у ширини од 1м са
посипањем соли или ризле у следећим
улицама:

4. ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ
ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
САКУПЉАЊЕМ ОТПАДАКА
А Сакупљање отпадака свакодневно
1
2

1

ВУКА КАРАЏИЋА

M2

700

2

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

M2

500

3

ПИВАРСКА

M

2

450

2

1000

3
4
5

4

ЖИТНИ ТРГ

M

5

ПЕШАЧКИ МОСТ

M2

900

2

6500

M2

500

M2

1250

M

2

1250

M

2

500

M

500

M

2

2000

3

M2

1650

4

14

трг ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА
насеље М.ХУЂИ (главна
стаза)
насеље ДЕК.БАШТЕ
(главна стаза)
АУТОБУСКА СТАЈАЛ.

2

M2

500

15

насеље М.П.КАМЕЊАР

M2

2000

16

насеље СТАРИ МОСТ

M2

14470

укупно

34,670

6
7
8
9
10
11
12
13

трг Ћ.МИЛЕКИЋА и
С.СТЕФАНА
плато испред ПСЦ
ПИНКИ
ЖРТАВА ФАШИЗМА
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
СВЕТОГ САВЕ

M

1
2

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

M

780

Чишћење ригола
780
укупно

1
бр.мес.оп.

3
бр.месеци

125.00
цена

укупно 3

плато испред СПЦ
ПИНКИ
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
КЕЈ

M2

2450

M

2

4250

M

2

206

M2

8030

2

9000

M

26
бр.мес.оп.

12
бр.месеци

0.24
цена

1,792,327.68
износ А

Б Сакупљање отпадака једном недељно

Чишћење ригола са одвозом очишћеног
материјала на депонију једанпут годишње
КРАЉА ПЕТРА I (други
део улице)

ОМЛАДИНСКИ ПАРК

23,936
укупно

По престанку падавина извођач је дужан
да отвара шахтове и диже лед са наведених
поврчина.
Чишћење снега цена 1,50 дин/м2

1

ЦЕНТРАЛНИ ПАРК

Сакупљње отпадака свакодневно

9

2

Број 1

насеље ПИНКИ
насеље М.ХУЂИ
насеље ДЕКАНСКЕ
БАШТЕ
насеље СТАРИ МОСТ
насеље М.П.КАМЕЊАР
насеље СТАРИ ГРАД
насеље ВАСЕ СТАЈИЋА
насеље СТЕВАНА
СРЕМЦА
трг ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА
ЖИТНИ ТРГ
трг на ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ
СТАНЦИ
АУТОБУСКА СТАНИЦА

M2

8000

M

2

41000

M

2

12000

M2

4500

M

2

6000

M

2

1300

M

2

8500

M

2

6700

M2

150

M2

700

2

416

M2

1700

2

6500

M2

17000

2

8000

M

ПАРК код АТЛЕТ.
СТАДИОНА
СПОМЕН ГРОБЉЕ

M

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
ИСПРЕД
ЈАВНИХ И КУЛТУРНИХ
ОБЈЕКАТА

M

Сакупљање отпадака једном недељно

292,500.00
износ

122,466
укупно

4
бр.мес.оп.

12
бр.месеци

0.24
цена

укупно 4 (А+Б)

292,500.00
45

1,410,808.32
износ Б

3,203,136.00

Број 1
5.

1
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ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА
ЛИШЋА

ЈАВНИХ
САКУПЉАЊЕМ

ЦЕНТРАЛНИ ПАРК

M2

2450

2

4250

2

ОМЛАДИНСКИ ПАРК

M

3

плато испред СПЦ
ПИНКИ
трг СВ.ДИМИТРИЈА

M2

206

M

2

5474

M

2

8000

2

41000

4
5

насеље ПИНКИ

6

насеље М.ХУЂИ

M

7

M2

12000

8

насеље ДЕКАНСКЕ
БАШТЕ
насеље СТАРИ МОСТ

M2

4500

9

насеље СТАРИ ГРАД

M2

1300

M

2

8500

трг ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА
ЖИТНИ ТРГ

M

2

150

M2

700

трг и парк на
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТ.
АУТОБУСКА СТАНИЦА

M2

416

M2

1700

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
ИСПРЕД
ЈАВНИХ И КУЛТУРНИХ
ОБЈЕКАТА
ЖЕЛЕЗНИЧКА УЛИЦА

2

8000

10
11
12
13
14
15

16

насеље ВАСЕ СТАЈИЋА

M

Одржавање артерских бунара и чесми
11
укупно

1
бр.мес.оп.

12
бр.месеци

1,234.00
цена

укупно 6

трактор ИМТ-539
са приколицом
камион носивости
до 3 t
(са радницима)

M2

4700

2

6000

насеље КАМЕЊАР

M

18

насеље СТЕВАН
СРЕМАЦ
плато код
СРЕМ.СТАДИОНА

M2

6700

M2

900

162,888.00
износ

162,888.00

7. ПРОЛЕЋНО
И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

ЈЕСЕЊЕ

ј.м.

Кол.

дани

год.обим

час

7

14

98

2,750.00

269,500.00

час

7

14

98

2,700.00

264,600.00

цена

8. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА
Кол.
ПОСТАВЉАЊЕ
ЗАСТАВЕ НА ЈАРБОЛ

6

цена

износ

2,000.00

12,000.00

укупно 8

9. УКЛАЊАЊЕ
ЖИВОТИЊА

17

19

06.02.2013.

12.000,00

УГИНУЛИХ
ј.м.

уклањање угинулих
животиња са путева и
јавних површина

количина

ком

1,000.00

укупно 9

500,000.00

Сакупљање лишћа
116,946
укупно

8
бр.мес.оп.

2
бр.месеци

0.72
цена

укупно 5

6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,347,217.92
износ

10. УКЛАЊАЊЊЕ
(луталица)
ј.м.

1,347,217.92

ОДРЖАВАЊЕ
БУНАРА И ЧЕСМИ

АРТЕРСКИХ

28. МАРТА (пијаца)
код ЗОП-а
ПЛАНИНСКА
МАСАРИКОВА
ЦРВЕНА ЧЕСМА
ПАЛАНКА
БЛОК Б
РАДИНАЧКИ ПУТ
ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА
МАТИЈЕ ХУЂИ
ВОДНА

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

уклањање животиња
луталица
чиповање живтиња
луталица
стерилизација
животиња луталица

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ЖИВОТИЊА
Кол.

ком

2,860.00

ком

1,200.00

ком

8,140.00

укупно 10

11. УКЛАЊАЊЕ
ДЕПОНИЈА
камион носивости до
3 t (са радницима)

46

цена

износ

1,337,000.00

ДИВЉИХ

ј.м.

Кол.

цена

износ

час

130

2,700.00

351,000.00

износ

06.02.2013.
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12. СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ
НАБАВКА СОЛИ И РИЗЛЕ ЗА
ПОСИПАЊЕ

6.

износ
330,000.00

укупно 12

На основу члана 41.Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености
(„Службени
гласник
Републике Србије“, број 36∕2009 и 88/2010) и
члана 35. Став 1. тачка 7. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска
Митровица“,
бр.
13/2012),
Скупштина Града Сремскa Митровицa на
седници одржаној дана 06.02.2013. године,
доноси:

330,000.00

13. УЛИЧНЕ КОРПЕ
НАБАВКА УЛИЧНИХ КОРПИ
ЗА ОТПАТКЕ

износ
100,000.00

укупно 13

100,000.00

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Број 1

назив услуге
ПРАЊЕ УЛИЦА
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА
ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА
ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ ЈАВН.
ПОВРШ. САКУПЉАЊЕМ
ОТПАДАКА
ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ ЈАВН.
ПОВРШ. САКУПЉАЊЕМ
ЛИШЋА
ОДРЖАВАЊЕ
АРТЕРСКИХ БУНАРА И
ЧЕСМИ
ПРОЛЕЋНО И ЈЕСЕЊЕ
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА
УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ
ЖИВОТИЊА
УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА
(луталица)
УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ
ДЕПОНИЈА
СО И РИЗЛА ЗА
ПОСИПАЊЕ
УЛИЧНЕ КОРПЕ

износ
10,425,408.00
11,724,960.00
292,500.00
3,203,136.00

УКУПНО (1-9)
УКУПНО (10-13)
ПДВ 8% (1-9)
ПДВ 20% (10-13)

28,190,209.92
2,118,000.00
2,255,216.79
423,600.00

УКУПНО(1-12)
ПДВ (8%+20%)

30,308,209.92
2,678,816.79

УВОД
Локални акциони план запошљавања
(у даљем тексту: ЛАПЗ) је основни
инструмент спровођења активне политике
запошљавања за 2013. годину Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: Град). Процес
децентрализације пружио је шансу локалним
самоуправама
за
преузимање
дела
одговорности у креирању активне политике
запошљавања
на
својој
територији,
уважавајући циљеве утврђене Националним
акционим планом запошљавања за 2013.
годину (у даљем тексту: НАПЗ) и локалних
специфичности.
Локална
самоуправа
одговорна је за резултате политике
запошљавања на локалном нивоу као и
обезбеђење финансијских и других ресурса,
праћење и оцењивање ефикасности и
ефективности спроведених мера.
Овим документом дефинишу се
циљеви и приоритети политике запошљавања
и утврђују програми и мере који ће се
реализовати, како би се постигли задати
циљеви и омогућило одрживо повећање
запослености на територији Града.
ЛАПЗ за 2013. годину садржи све
елементе који су предвиђени чланом 39.
Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености:

1,347,217.92
162,888.00
534,100.00
0.00
500,000.00
1,337,000.00
351,000.00
330,000.00
100,000.00

32,987,026.71

47

Број 1
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1. Макроекономски оквир за стварање и
примену политике запошљавања;
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На ЛАПЗ за 2013. годину претходно
мишљење дао је Локални савет за
запошљавање Града ( у даљем тексту: ЛСЗ).

2. Стање и токове на тржишту рада за
наредну годину;
3. Категорије теже запошљивих лица
која имају предност у укључивању у
мере активне политике запошљавања;

I АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ
СИТУАЦИЈЕ

4. Циљеве и приоритете
запошљавања;

Град Сремска Митровица се протеже
на површини од 730 км2; налази се на
раскрсници путева и саобраћаjно је повезан
различитим видовима саобраћаја (путни,
железнички, водени, ваздушни) са ближим и
даљим окружењем. Лоциран је близу границе
са Хрватском и Босном и Херцеговином.
Међународни пут Е-70 (Београд – Загреб),
који спаја Атланску обалу
Европе и
југозападну обалу Црног мора, пролази кроз
територију Града. Међународни пут Е-70 и
железничка пруга Беч - Солун су део
коридора X. На подручју Града је развијена и
мрежа магистралних и локалних путева.
Сремска Митровица је смештена на обали
пловне реке Саве (јефтин водени саобраћај);
преко реке Саве је повезана са реком Дунав,
а самим тим са Коридором 7 који је један од
најважнијих европских путева. У Граду се
налази и лука. Сремска Митровица је
удаљена од Београда 70 км, од Новог Сада
60 км, од аеродрома Никола Тесла 50 км а у
Великим
Радинцима
се
налази
пољопривредно-спортски аеродром.
У
Сремској
Митровици,
као
административном центру региона, је
лоцирана већина институција за подршку
бизнису.
Носиоци развоја у граду Сремска
Митровица су деценијама била велика
друштвена предузећа која су запошљавала
велики број радника и извозила. Санкције,
споро спровођење процеса приватизације и
углавном,
неуспешно
извршене
приватизације
су
довеле
извозно
оријентисане правне субјекте у тежак
положај и као последица дошло је до
смањења, а код неких и до прекида
производње, већина ових предузећа су
отишла у стечај, банкротирала и угасила се.
Још увек није изграђен довољан број
малих и средњих предузећа, која би својим
пословањем надоместили недостатак великих
предузећа. Поред тога велика предузећа су
била и важан ослонац малим и средњим
предузећима. С друге стране, мала и средња

политике

5. Програме и мере активне политике
запошљавања за наредну годину, са
одговорностима
за
њихово
спровођење и потребним средствима;
6. Финансијски оквир за политику
запошљавања и изворе финансирања;
7. Носиоце
послова
Акционог плана;

реализације

8. Индикаторе успешности реализације
програма и мера и
9. Друге елементе.
Циљеви
активне
политике
запошљавања у 2013. години усмерени су на:
повећање запослености отварањем нових
радних места, улагање у људске ресурсе и
социјална инклузија.
Акционим планом запошљавања за
2013. годину утврђени су приоритети
политике запошљавања:
-

Отварање нових радних места

-

Улагање у људске ресурсе

-

Социјална инклузија рањивих група у
радно активно становништво

-

Усклађивање понуде и тражње на
тржишту рада

-

Побошљање образовања и обука у
циљу развијања квалификоване радне
снаге

-

Јачање социјалног дијалога на нивоу
Града

У припрему и израду ЛАПЗ-а за 2013.
годину су били укључени представници
Градске управе за привреду и инвестиције
Града, Градске управе за буџет и финансије
Града,
Привредне
коморе
Срема
и
Националне службе за запошљавање –
Филијала Сремска Митровица (у даљем
тексту: Филијала Сремска Митровица).
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предузећа лакше опстају током кризе, јер се
лакше прилагођавају новонасталим условима.
Према подацима Републичког завода
за статистику на подручју града Сремске
Митровице је 31. марта 2012. године било
16.242 запослених, у 2011. години 15.230

Број 1

запослених, у 2010. години 15.110, у
2009.години 15.566, у 2008. години 15.325
радника, у 2007. г. 16.004, у 2006. години
16.310, у 2005. години 17.568, у 2004. години
18.186 запослених.

Табела број 1. апослени у Сремском округу у 1992. години, 2010. години, 2011. години и 31.
марта 2012. године.

Инђија
Ириг
Пећинци
Рума
Срем.Митровица
Стара Пазова
Шид
Сремски округ

Просек
1992.г.
10.356
3.022
4.172
13.720
24.529
14.030
9.175
79.004

Просек
2010. година
9.377
1.320
3.520
9.955
15.213
14.554
6.370
60.303

Просек
2011. година
9283
1247
3374
10106
15.230
12.805
6305
58348

Стање
31. март 2012.г.
9.072
1.371
3.096
9.364
16.242
12.937
5.768
57.850

Извор података: Саопштење ЗП20, РСЗ Статистка запослености

Просечна зарада (бруто) исплаћена у
Сремској Митровици у
новембру 2012.
године износила је 54.870 динара, а просечна
зарада без пореза и доприноса (нето)

износила је 39.133 динара и у односу на
просечну нето зараду на нивоу Републике
Србије је мања за 7,69%.

Табела број 2. Просечне зараде (плате) по запосленом у новембру 2012. године
(динара)

Просечне зараде
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Београдски регион
Регион Војводине
Сремска област
Инђија
Ириг
Пећинци
Рума
Срем. Митровица
Стара Пазова
Шид

I-XI 2012
56724
70398
55145
48410
45962
44602
58838
48388
51485
42859
46836

XI 2012.
58914
71750
57616
51100
45665
44815
75412
49050
54870
42704
53594

На
подручју
града
Сремске
Митровице
послује
650
привредних
друштава. Највише запослених радника и
највише пословних прихода је остварено у
прерађивачкој индустрији, затим у трговини,
следи пољопривреда, водопривреда и
шумарство, грађевинарство, саобраћај и
складиштење.

Просечне зараде
без пореза и доприноса
I-XI 2012
XI 2012.
40872
42395
50614
51526
39723
41417
34883
36691
33129
32884
32143
32244
42538
54292
34875
35289
36975
39133
31040
30911
33711
38483

Што се тиче пољопривреде, подршку
развоју
пољопривреде
пружају
Пољопривредна стручна служба Сремска
Митровица, Градска управа за пољопривреду
и заштиту животне средине, Канцеларија за
рурални развој и Сремска привредна комора,
у оквиру постоји Удружење за аграр,
Групација регистрованих пољопривредних
газдинстава, Групација за сточарство и
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Групација
кланичних
пољопривредних
капацитета. На нивоу Града Сремска
Митровица су регистрована и многа
удружења пољопривредника.
Могућности за развој пољопривреде,
а тиме и ново запошљавање виде се у
унапређењу
воћарства,
виноградарства,
повртарства, сточарства, производњи и
преради алтернативних жита, уљаних
култура, гајењу печурака, и других
атрактивних производа (лековито биље...),
производњи органске хране, развоју руралног
туризма и производњи алтернативних извора
енергије.
Евидентно је заостајање у развоју села
са подручја Града Сремска Митровица, које
се манифестује кроз напуштање сеоских
средина од стране младе популације,
негативне демографске трендове и замирање
свих привредних активности у сеоским
срединама.
Потребно је стварати услове за
отварање погона за производњу хране у
селима чиме би се запослили млади људи и
остали да живе и раде на селу. Поред тога,
потребно је остварити и остале предуслове:
обнављање инфраструктуре у сремским
селима кроз изградњу или обнову школа,
домова здравља, предшколских установа,
домова
културе
и
спортских
хала,
успостављање редовног превоза између села
и града.
Постоје услови за производњу
органске хране (органска пољопривредна
производња
и
органска
прехрамбена
индустрија) и то је једна од развојних
шанси села: низак ниво загађености
земљишта, велики број малих парцела,
погодан
за
воћарску
и
повртарску
производњу, и близина Универзитета у
Новом Саду.
У оквиру прерађивачке индустрије
највише пословних прихода је остварено у
производњи
нисконапонске
опреме,
аутоматских осигурача и моторно-заштитних
прекидача, затим у прехрамбеној индустрији,
следи производња сирових метала (челик). У
поређењу са подацима од пре 15 и више
година, можемо закључити да се променила
структура прерађивачке индустрије. У
ранијем периоду, пре приватизације, на
основи развијене пољопривредне производње
је била развијена прехрамбена индустрија.
Велика друштвена предузећа су током
приватизације отишла у стечај, односно

06.02.2013.

банкротство, а с друге стране, страни
инвеститори су покренули производњу у
другим гранама.
Потребно је развијати производњу
млинских производа, затим производњу,
обраду и прераду животињског меса,
производњу и прераду млека, прераду воћа и
поврћа, производњу вина, производњу сточне
хране и производњу сирових уља и масти, јер
за то постоји сировинска основа. Потребно је
улагати у увођење стандарда квалитета и у
унапређење
иновативности
и
дизајна
паковања прехрамбених производа, чиме ће
се подићи конкурентност предузећа, већи
извоз и веће запошљавање у овој грани.
Дрвна индустрија има дугу традицију у
граду Сремска Митровица и њен даљи развој
треба усмеравати у правцу смањења извоза
резане грађе у корист извоза финалних
производа, а посебно племенитог фурнира од
храста и јасена, прераду кратке грађе у
ламиниране плоче. Такође, производњу треба
усмерити на намештај од масива који је веома
тражен на страном тржишту, затим
грађевинске столарије, подова, дрвене
амбалаже,
опремање
ентеријера
у
иностранству. Да би се остварио извоз на
страно тржиште потребно је модернизовати
постојеће капацитете, повезати произвођаче
ове гране, ради заједничког наступа на
страном тржишту, континуирано иновирати
дизајн.
Текстилна индустрија, производња обуће
и делова обуће, бродоградња, експлоатација
шљунка и песка, грађевинарство, производња
жичаних језгара имају сировинску основу,
традицију
у
производњи,
могућности
пласмана на домаћем и страном тржишту,
обучену радну снагу, па тиме и перспективу
за даљи развој, ширење производње и ново
запошљавање радника.
Пораст „зелених“ радних места ће у
наредном периоду бити покретач одрживог
развоја привреде, а обухватају послове који
помажу очувању екосистема и биолошке
разноврсности, смањењу потрошње енергије,
смањењу употребе угљеника и смањењу
стварања свих облика отпада и загађења:
- органска пољопривредна производња,
- органска прехрамбена индустрије,
- обновљиви извори енергије – производња
опреме за производњу обновљивих извора
енергије и услуге увођења, инсталирања и
одржавања система који користе обновљиве
изворе енергије,
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- енергетска ефикасност: производња
изолационих материјала и изолација зграда
са циљем ефикасног система грејања и
хлађења,
пројектовање
и
производња
енергетски штедљивих кућних апарата,
пројектовање
и
изградња
енергетски
ефикасних зграда,
- рециклажа и управљање отпадом.
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риболов могуће је организовати на Сави и у
акумулационим језерима на Фрушкој гори.
Посебни напори чине се на афирмацији
наутичког туризма на Сави. Последњих
година у Сремској Митровици се посебно
негује и добија на квалитету и посећености
манифестациони туризам. Древно културно
историјско наслеђе као и богатство природе
омогућују
развој
културног,
верског,
манифестционог,
спортско-рекреативног,
излетничког, ловног, риболовног, сеоског,
транзитног туризма а то ће утицати на развој
привреде и на нове могућности у повећању
запослености.

Производња електричне и топлотне
енергије, у наредном периоду, треба да се
базира на коришћењу обновљивих извора
енергије: геотермалне енергије (села у
мачванском делу Града) за загревање,
стакленике, коришћењу ветра, комуналног
отпада за производњу енергије, коришћење
биомасе и биогаса и коришћење соларне
енергије.
Требало би ставити акценат на
проналажење
бесповратних
извора
финансирања (домаћих и страних) и
повољних дугорочних кредита за реализацију
пројеката на тему обновљивих извора
енергије, заштите животне средине, органске
производње.

Привреда Сремске Митровице је у првих
једанаест месеци 2012. године извезла робе у
вредности 197.568.303 долара и учествовала у
извозу Сремског округа са 30,14%, а увезла
робе у вредности 139.566.422 долара и
учествовала у увозу сремске привреде са
23,58%. Покривеност увоза извозом је била
141,4%, а трговински суфицит је износио
57.838.185 долара. У односу на исти период
2011. г. извоз је повећан за 9,02%, а увоз за
36,53%.
У 2011. години извоз Града Сремска
Митровица је износио 194.157.323 долара, а
увоз је износио 112.654.881 долара.
Највише се извозило у следеће земље:
Аустрију 24,17%, Румунију 20,69%, Италију
12,93%, Босну и Херцеговину 7,09%, Јордан
5,83%, Тунис 4,30%, Црну Гору 4,07%,
Бугарску 2,94%, Либан 2,75%, Чешку
Републику 2,70%, Хрватску 2,55%.
Највише се увозило из следећих земаља:
Аустрије 33,32%, Мађарске 11,97%, Италије
10,55%, Кине 8,19%, Хрватске 7,60%,
Немачке 7,05%, Босне и Херцеговине 4,57%,
Украјине 3,61%, Индије 2,85%, Бразила
2,07%.
Извоз привреде Града Сремаска
Митровица: полупроизводи од гвожђа или
нелегираног челика, нисконапонска опрема,
аутоматски осигурачи и моторно-заштитни
прекидачи, делови и прибор за моторна
возила, шипке од гвожђа или нелегираног
челика, дрво обрађено резањем по дужини,
живе животиње (говеда), дуван, сиров или
непрерађен, кукуруз, тестенине, брашно од
пшенице, производи за транспорт робе од
пластичних маса, пшеница, путнички
бродови, минерална вуна, препарати за
исхрану животиња, кутије од таласасте
хартије и картона за паковање, остало поврће,

Град
Сремска Митровица,
некада
престоница Римског царства, град у којем је
рођено шест римских царева, представља
културно историјско благо. Локалитети
античког Сирмијума, од којих се издвајају
Царска палата, део старог градског језгра на
Житном тргу, као и Базилика светог
Димитрија, затим Музеј Срема и Галерија
слика Лазар Возаревић привлаче велику
пажњу домаћих и иностраних гостију. У
близини града налази се Национални парк
Фрушка гора са шумама и прекрасним
пропланцима, идеално место за одмор и
разоноду. Фрушку гору красе и бројни
православни
манастири,
непроцењиве
историјске и културне вредност, који су
вековима били од изузетног значаја за
очување
националног
идентитета
и
духовности српског народа. Специјални
резерват природе Засавица у мачванском
делу општине располаже изузетно ретким
врстама биљног и животињског света.
Природа
резервата, хиљадама
година
нетакнута, прави је драгуљ. Шумско
газдинство у Сремској Митровици води
бригу и о 40 хиљада хектара изузетно
вредних, махом храстових шума, богатих
високом и ниском дивљачи, које привлаче
пажњу ловаца са свих континената. Спортски
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свеже или расхлађено, остали намештај и
његови делови, пекарске пећи, прекрупа од
житарица, гриз и пелете, вијци, навртке,
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тирфони и слични производи од гвожђа или
челика.

Табela 3. Спољнотрговинска робна размена Сремског округа са иностранством, период
XI 2012. године
Извоз
Износ у
Структура
доларима

Инђија
72146632
Ириг
2187843
Пећинци
42256661
Рума
97387236
Ср.Митровица 197404607
Стара Пазова
126680822
Шид
116907381
Сремски округ
654971182

Увоз
Увоз у
Структура
доларима

Покривеност
увоза извозом

I-

Салдо у
доларима

11,02%
0,33%
6,45%
14,87%

62648473
1364790
92849543
69776842

10,59%
0,23%
15,69%
11,79%

115,16%
160,31%
45,51%
139,57%

9498159
823053
-50592882
27610394

30,14%

139566422

23,58%

141,44%

57838185

19,34%
17,85%
100,00%

190612026
34991061
591809157

32,21%
5,91%
100,00%

66,46%
334,11%
110,67%

-63931204
81916320
63162025

У Граду послује 2.200 предузетничких
радњи. Као проблем треба истаћи велики број
угашених радњи у прве две године
пословања, па би у наредном периоду
требало предвидети услуге менторинга и
консалтинга, као подршку у пословању
новоотворених привредних субјеката.
У данашње време брзих промена
трајност једном стечених знања све се више и
брже скраћује увођењем нових технологија,
информатичких вештина и глобализацијом.
Зато је неопходно интезивно улагати у знање
појединца, које је данас главни извор
конкурентне предности предузећа. Акценат
треба ставити на образовање, како формално,
тако и неформално учење које се одвија у за
то специјализованим институцијама или у
самој радној средини. Предузеће која у
наредном периоду препознају да морају
улагати у образовање својих кадрова из
области
менаџмента,
информатике,
маркетинга,
иновативности,
стандарда
квалитета и дизајна својих производа ће
подићи конкурентност у односу на остала
предузећа и имаће већу шансу да опстану.
Такође је потребно улагати у
подизање иновативности малих и средњих
предузеће и предузетништва, пре свега у
обуке
и
информисање
о
значају
иновативности, јер су иновације основни
покретачи привредног раста и развоја.
Иновативна компанија прихвата филозофију
да увек постоји бољи начин пословања и
трага за идејама које ће побољшати производ,
односно услугу или технолошки процес или
организацију рада и тиме смањити трошкове

и повећати профит. Развој и примена нових
идеја и вештина у сврху комерцијализације
нових или унапређених производа, процеса и
услуга доводи до повећања конкурентности
предузећа.
Поседовање одговарајућих система и
стандарда квалитета све чешће се јавља као
обавезан услов за излазак на страна тржишта.
Глобализација захтева производе за светско
тржиште који треба да задовоље одређене
захтеве, а пре свега да имају висок квалитет.
Међународна економска сарадња захтева и
уређене пословне системе, посебно оне који
послују према захтевима одговарајућих
стандарда.
Постојећи
домаћи
и
страни
инвеститори промовишу Град Сремску
Митровицу као локацију, са изванредани
географским положајем, добром сировинском
основом и радном снагом, за нове
потенцијалне инвеститоре.
Гринфилд инвестиције представљају
будућност развоја Сремске Митровице, јер
доносе неопходна финансијска средства, нове
менаџерске вештине, нове технологије у
производњи, нова тржишта, повећење
производње и извоза, нова радна места и
самим тим виши животни стандард
становништва. Правилном политиком Града,
у циљу привлачења домаћих и страних
инвеститора су одређене три индустријске
зоне: Север, Север II и Језеро. Ове зоне се
налазе поред важних путних праваца,
подељене су на парцеле и инфраструктурно и
52
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комунално опремљене (гас, електрична
енергија, вода, канализација).
Градска управа Сремске Митровице је
направила, ажурира и промовише базу
података о локацијама за браунфилд
инвестиције.
Предности улагања у Сремску
Митровицу:
- Изузетно повољан географски положај и
добра саобраћајна повезаност свим видовима
саобраћаја (друмски, железнички, водени,
ваздушни) са ближим и даљим окружењем;
- Ниске цене земљишта;
- Постојање потпуно комунално опремљених
индустријских зона;
- Ефикасно и брзо пословање локалне
администрације;
- Могућност ослобађања, у потпуности или
делимично, од плаћања накнаде за комунално
опремања;
- Постојање расположиве радне снаге.
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Економска политика у 2013. години
ће бити усмерена на:
- макроекономску стабилност
- одрживи привредни раст и развој
конкурентне привреде
- повећање запослености и стандарда
становништва
- равномеран регионални развој.

II СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ
РАДА
СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
Tржиште
рада
карактеришe
неусклађеност између понуде и потражње
радне
снаге,
појачана
нескладом
у
квалификационој и старосној структури,
висока дугорочна незапосленост, висока
стопа незапослености младих од 30 година и
висока стопа незапослености лица са нижим
и средњим нивоима образовања, уз велике
регионалне диспропорције у незапослености,
али и велики број лица која су ангажована у
сивој економији.
Превазилажење постојеће ситуације,
пре
свега
неповољне
квалификационе
структуре незапослених, застарелих знања и
неадекватних способности у првом реду
подразумева реформу и иновирање система
образовања,
посебно
система
средњег
стручног образовања и образовања одраслих,
као и успостављање система кратких обука на
тржишту рада.
У току 2012. године, индикатори
тржишта рада се погоршавају. Стопа
запослености наставља да опада, док стопа
незапослености и даље расте.

Прелом економских трендова у
Србији започет је у другој половини 2008.
године са преливањем негативних ефеката
глобалне финансијске и економске кризе на
привреду и финансије Србије. Криза је, након
високих стопа привредног раста у периоду
2001-2008. године, условила успоравање, а
затим и опадање привредне активности и
спољнотрговинске размене као последица
пада иностране и домаће тражње и смањења
капиталних прилива из иностранства због
опрезности инвеститора и погоршања услова
на светским финансијским тржиштима.
Министарство економије је у 2012.
години предузело више мера у циљу
олакшања пословања привредника: укинуто
138 парафискалних намета, фискалне касе и
„музички
динар“
за
занатлије,
а
угоститељима је тај намет смањен. Од 1.
јануара 2013. године мала и средња предузећа
плаћаће порез на додату вредност тек кад
наплате робу, а не као до сада по издавању
фактуре. Привредници и грађани који
закључно са октобром 2012. године имају
пореска дуговања могу стећи услов за отпис
затезних камата и мировање главног пореског
дуга.
Наставиће
се
са
исплатом
субвенционисаних
кредита.
Европска
инвестициона банка је одобрила кредитну
линију у износу од 500 милиона евра, те ће
привредницима преко комерцијалних банака
бити доступни кредити на рок од 12 година и
са годишњом каматом од пет посто.

1.ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ
Према
подацима
Пописа
становништва, домаћинстава и станова у
Републици Србији 2011. године, укупан број
становника у граду Сремска Митровица
износи 79.940, тако да је број становника
смањен у поређењу са бројем становника из
пописа 2002.године за 5.962. У моменту
пописа је 2.508 лица било у иностранству.
Према попису становништва из 2002. године,
у граду (тада општини) Сремска Митровица,
живело је укупно 85.902 становника.
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Од укупног броја становника који је
утврђен пописом из 2011. године на
територији Града било је 40.898 жена или
51,167% и 39.042 мушкараца или 48,84 %.
Посматрајући
према
старосној
структури (подаци из пописа 2011. године):
11.279 лица је млађе од 15 година или
14,11%, 14.469 лица припада младима од 15
до 29 година или 18,10%, 16.142 лица
старости од 30 до 44 година или 20,19%,
24.642 лица или 30,83% припада категорији
лица старости од 45 до 65 година, лица
старија од 65 година чине 16,77% укупне
популације или 13.408. Становништво радног
узраста од 15 до 64 године чини 69,12%
укупног становништва. Просечна старост
становника Града је 42,2 година (мушкарци
40,7 година, жене 43,7 година).
У периоду од 1991. до 2011. године на
територију Општине, односно Града Сремска
Митровица досељен је велики број избеглих
и интерно расељених лица, али је ипак
укупан број становника у 2011. години у
односу на 2002. смањен за 6,94%, јер
природни прираштај бележи негативну стопу,
односно према подацима виталне статистике
више је у току једне године на територији
Града укупно умрлих од укупно рођених. У
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2011. години стопа наталитета на територији
Града је била 8,3 /1000, а стопа морталитета
14/1000, што је резултирало негативном
стопом природног прираштаја (-5,7).

2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
2.1 Кретање незапослености у последње
три године
Према подацима Националне службе
за
запошљавање,
Филијале
Сремска
Митровица, укупан број незапослених лица
на територији Града Сремска Митровица , на
дан 31.12.2012. године, био је 6.833 лица, што
представља смањење у односу на крај 2011.
године када је на евиденцији незапослених
било пријављено 6.942 лица. Стопа
незапослености за територију Града у
октобру 2010. године износила је 28%. Раст
стопе незапослености настављен је у 2011.
години, тако да у октобру месецу 2011.
године износи је 29,41%, док је у октобру
2012. године стопа незапослености била
нижа за 1,78% у односу на исти период
претходне године, и износила је 27,63%.

Табела 4. Приказ стопе незапослености у последње три године
Октобар 2010. године

Октобар 2011. године

Октобар 2012. године

28%

29,41%

27,63%

Стопа незапослености

Митровица закључно са 31.12.2012. године,
највеће учешће међу незапосленим лицима
имају лица старости до 29 година (29,14%).

2.2 Старосна и полна структура
Према подацима Филијале
Националне службе за запошљавање Сремска

Табела 5 .Старосна и полна структура незапослених лица у Граду Сремска Митровица
Укупно

15 – 29 година
30 – 39 година
40 – 49 година
50 - 59 година
60 -65 година

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

2010.
6.514
3.106
1.766
923
1.330
747
1.693
847
1.519
584
206
5

2011.
6.942
3.347
1.946
1.037
1.504
834
1.666
837
1.608
627
218
12

Сремска Митровица је једна од
ретких локалних самоуправа у Србији где је
учешће незапослених жена испод 50%. У
2010. години од 6.514 лица са евиденције

2012.
6.833
3.226
1.991
1.009
1.459
794
1.569
781
1.584
641
230
1

незапослених у Граду заступљеност жена
била је 47,68%. Овај тренд настављен је и у
2011. години, тако да је у октобру од 6.942
незапослених лица учешће жена износило
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48,21%, док је у 2012. години од 6.833
незапослених лица учешће жена износило
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47,21%.

2.3 Незапослени према дужини чекања на запослење
Табела 6 . Структура незапослених лица према дужини тражења посла
Дужина тражења посла
До 12 месеци
Више од 12 месеци

2010.

2011.

2012.

50,53%
49,47%

48,73%
51,27%

45,05%
54,95%

Из табеле се може утврдити да је
закључно са 31.12.2010. године у укупном
броју незапослених, удео лица која чекају на
запослење више од 12 месеци био 49,47%.
У 2011. години удео лица која чекају
на запослење дуже од 12 месеци се повећао у
односу на 2010.годину, тако да је износио
51,27% (повећање за 1,8%). У току

2012.године долази до повећања броја лица
на евиденцији који чекају на запослење дуже
од 12 месеци, тако да у односу на 2010.
годину тај број лица је већи за 5,48 %, а у
односу на 2011.годину већи је за 3,68%. На
дан 31.12.2012.године удео лица који чекају
на запослење дуже од једне године је 54,95%.

2.4 Квалификациона и полна структура незапослених
Табела 7 . Квалификациона структура незапослених лица
Укупно
I
II
III
IV
V
VI
VII-1
VII-2
VIII

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

2010.
6.514
3.106
1.659
800
512
208
1.748
633
1.812
1.042
103
4
342
210
333
207
5
2
0
0

2011.
6.942
3.347
1.896
879
481
206
1.749
666
1.957
1.134
86
6
373
229
396
224
4
3
0
0

Из овог прегледа види се да је закључно са
31.12.2012. године највећи број лица на
евиденцији незапослених са завршеним I
степеном стручне спреме (28,8%), затим
следе лица са завршеним IV степеном спреме
(27,09%), лица која имају завршен III степен
стручне спреме (24,47%), лица са завршеним
II степеном стручне спреме (6,6%), лица са
завршеним VII-1 степеном стручне спреме
(6,51%), VI степеном стручне спреме
(5,74%), са V степеном стручне спреме
(0,75%), док је учешће лица са завршеним
VII-2 степеном стручне спреме (0,04%).

2012.
6.833
3.226
1.968
897
451
179
1.672
619
1.851
1.016
51
4
392
242
445
268
3
1
0
0

Упоређујући
број
жена
према
квалификационој структури у односу на
укупно незапослене жене са територије Града
у истом периоду, највише су заступљене
жене са завршеним IV степеном стручне
спреме 31,49 %, учешће жена у I степену
стручне спреме 27,8%, у III степену стручне
спреме жене учествују са 19,19%, жене са
VII-1 степеном стручне спреме чине
8,32%,заступљеност жена са завршеним VI
степеном стручне спреме је 7,5%, у II
степеном стручне спреме заступљеност жена
је 5,55% , број жена заступљен у V степену
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рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом по коме послодавац који има
најмање 20 запослених има обавезу да има у
радном односу одређени број особа са
инвалидитетом (нпр. Послодавац који има од
20 до 49 запослених дужан је да има у радном
односу 1 особу са инвалидитетом, док они
послодавци који имају 50 и више запослених
морају имати најмање 2 особе са
инвалидитетом и на сваких наредних
започетих 50 запослених по једну особу са
инвалидитетом).
НСЗ је у 2012. години реализовала
програм јавних радова на којима је
ангажовала особе са инвалидитетом или
персоналне асистенте који су пружали помоћ
овим особама. Запошљавање особа са
инвалидитетом настављено је и кроз остале
мере АПЗ које спроводи НСЗ.

2.5 Осетљиве групе незапослених – теже
запошљиве категорије лица
Категорији теже запошљивих лица
припадају: особе са инвалидитетом, лица
млађа од 30 година, лица старија од 50
година, дугорочно незапослена лица, Роми,
жене, самохрани родитељи, избегла и
интерно расељена лица , жене и др.
2.5.1 Положај особа са инвалидитетом на
тржишту рада
Закључно са децембром 2012. године
на евиденцији незапослених било је
пријављено 154 особе са инвалидитетом са
територије Града. Од овог броја 45 лица су
жене, тј. 29,22%.
У 2012. години настављено је
запошљавање ове категорије лица имајући у
виду да је на снази Закон о професионалној

2.5.2 Положај лица млађих од 30 година
И у 2012. години настављен је тренд
према коме највеће учешће у структури
незапослених заузимају лица млађа од 30
година (29,14%).

Табела8 . Квалификациона структура незапослених лица до 30 година
Млади (15-30
година)
I и II степен стручне
спреме
III и IV степен
стручне спреме
V и VI степен
стручне спреме
VII степен стручне
спреме

Укупно

Жене

465

220

1110

511

184

133

232

145

Укупно

1991

1009

Из овог прегледа види се да је 23,36% младих
до 30 година неквалификованих или
полуквалификованих лица, што представља
велику препреку за њихово запошљавање.
Они не поседују никакава знања нити
вештине које послодавци захтевају при
запошљавању.
Због оваквог стања на
тржишту рада, ова лица као теже запошљиву
категорију, треба укључити у програме
запошљавања кроз јавне радове.
Удео младих до 30 година који имају
завршену
средњу
трогодишњу
или
четворогодишњу школу је 55,75%, младих до
30 година са V и VI степеном стручне спреме
на евиденцији је 9,24% , а са VII степеном
стручне спреме 11,65%.

2.5.3. Положај лица старијих од 50 година
Према
подацима
Филијале
Националне службе за запошљавање Сремска
Митровица, незапослена лица старија од 50
година су у највећој мери технолошки
вишкови некада великих предузећа и
углавном имају застарела знања и вештине,
што смањује могућности за њихово
запошљавање. Програми које спроводи НСЗ у
великој мери усмерени су на подстицај
запошљавања ове категорије незапослених
лица.
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Табела 9 . Квалификациона структура незапослених лица преко 50 година
Старији од 50
година
I и II степен
стручне спреме
III и IV степен
стручне спреме
V и VI степен
стручне спреме
VII степен стручне
спреме
Укупно

Укупно

Жене

804

292

848

301

108

27

54

22

1814

642

Из табеле се може утврдити да од
укупног броја лица старијих од 50 година,
који се налазе на евиденцији НСЗ, 35,39%
чине жене. Квалификациона структура
незапослених лица који имају преко 50
година је неповољна јер 44,38% лица има
основно образовање, а 46,75% лица има
завршену средњу школу. С обзиром да имају
преко 50 година, многа знања која су стекли
кроз школовање или кроз радно искуство у
великим гигантима су или застарела или
неупотребљива на тржишту рада.
Још већи проблем запошљавања имају
лица старија од 60 година, којих је на
евиденцији НСЗ у децембру 2012.године
било 230, од тога 1 жена и 229 мушкараца.
Они спадају у категорији теже запошљивих
лица и због година живота и због недовољног
образовања. При укључивању у јавне радове,
приоритет је потребно дати овим лицима.

образовања и прве квалификације
припаднике ромске националности.

за

2.5.4. Положај Рома на тржишту рада

3. ЗАПОСЛЕНОСТ

Роми су посебно осетљива група на
тржишту рада и велики изазов у
запошљавању. Према подацима Филијале
НСЗ Сремска Митровица крајем 2012.
године, на евиденцији незапослених налазило
се 156 лица која су се изјаснила да припадају
ромској националности, од којих је 76 жена
(48,72%).
У 2012. години организована је
Активационо-мотивациона
обука
за
припаднике ромске националне мањине чији
је циљ лакше укључивање у свет рада ове
категорије незапослених лица. Поменуту
обуку похађало је 10 лица.
Такође, у току претходне године је
реализован пројекат „Друга шанса“ чији је
циљ стицање основног функционалног

Према подацима Републичког завода
за статистику на подручју града Сремска
Митровица је у 2011. години било запослено
15.230 лица и то у правним лицима 12.507
(од чега 51,38% жене) и 2.723 лица која
самостално обављају делатност и запослених
код њих. У табели број 8. је приказана
структура запослених по секторима.
Према подацима Републичког завода
за статистику Према подацима Републичког
завода за статистику на подручју града
Сремска Митровица је крајем марта 2012.
године било запослено 16.242 лица и то у
правним лицима 12.804 (од чега 51,31%
жене) и 3.438 лица која самостално обављају
делатност и запослених код њих.

2.5.5 Мере АПЗ усмерене на запошљавање
теже запошљивих категорија лица
Мерама
АПЗ
које
спроводи
Националнa службa за запошљавање (у
даљем тексту:НСЗ) посебан акценат се
стављa на запошљавање теже запошљивих
категорија лица. У 2012. години спроводиле
су се следеће мере АПЗ: субвенције које се
додељују послодавцима за отварање нових
радних места, додела субвенција за програм
самозапошљавања,
исплата
једнократне
новчане накнаде, програми приправништва
(Програм „Прва шанса“ и Стручна пракса) и
спровођење јавних радова. Реализацијом ових
мера омогућено је повећано запошљавање
лица са евиденције.

57

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

06.02.2013.

Табела број 10. Запослени по секторима у правним лицима

Укупно

Март 2012.
Број
Структура
лица
12804
100,00%

Жене

2011.година, просек

Број
лица
12507

Структура
100,00%

6570

51,31%

6426

51,38%

649

5,07%

631

5,05%

19

0,15%

18

0,14%

2925

22,84%

2787

22,28%

Снабдев.ел.ен.гаса и паром

284

2,22%

280

2,24%

Снабд.водом,управљ.отп.вод

366

2,86%

352

2,81%

Грађевинарство

563

4,40%

565

4,52%

Трговина, попр.мот.возила

1391

10,86%

1275

10,19%

Саобраћај, складишт.везе

796

6,22%

797

6,37%

83

0,65%

82

0,66%

Информисање и комуникације

183

1,43%

183

1,46%

Финанс.делат. Осигурање

160

1,25%

167

1,34%

Пословање некретнинама

11

0,09%

5

0,04%

Стручне, науч.инов.и техн.дел

279

2,18%

272

2,17%

Администр.и друге услу\недел

102

0,80%

98

0,78%

Држ.управа и социјал.осиг

1469

11,47%

1493

11,94%

Образовање
Здравствена и социјалн
азаштита

1428

11,15%

1417

11,33%

1847

14,43%

1832

14,65%

180

1,41%

182

1,46%

69

0,54%

71

0,57%

Пољопривреда
Рударство
Прерађивачка индустрија

Услуге смештаја и исхране

Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности

дефицитарна занимања била су: дипл.
фармацеути, професор математике, професор
физике, професори страних језика, професор
информатике,
дипл.инж.
прехрамбене
технологије.

4. ОДНОС ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА
ТРЖИШТУ РАДА
Неусклађеност понуде и тражње на
тржишту рада је један од највећих изазова
запошљавања како у Србији, тако и у Граду и
настаје због: увођења савремених технологија
у процесе рада што захтева примену нових
знања и вештина, реструктурирања предузећа
које је довело до отпуштања великог броја
радника, продаја фабрика при чему нови
власници нису покренули производњу,
неспремности незапослених лица да се кроз
програм стручне обуке прилагоде захтевима
послодаваца, као и система образовања који
није реформисан због чега из школа излазе
лица са суфицитарним занимањима.

5. СТАЊЕ ОБРАЗОВАЊА
5.1. Основно, средње и високо образовање
На територији Града налази се 11
основних, 7 средњих школа и само једна
школа за високо образовање, а то је Висока
школа струковних студија за образовање
васпитача. Средње школе и Висока школа
струковних студија за образовање васпитача
годинама су школовале исту врсту кадра, што
је довело до појаве суфицитарних занимања.

У 2012. години, према подацима
Филијале
НСЗ
Сремска
Митровица
58

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 1

незапослености, остваривање права из
осигурања за случај незапослености и других
права као и вођење евиденције у области
запошљавања.
Филијала Сремска Митровица је
модеран сервис који пружа услуге како
незапосленим лицима, тако и послодавцима
на територији Града, али и шест Општина у
Срему: Шид, Рума, Ириг, Стара Пазова,
Инђија и Пећинци. Већина запослених у
Филијали Сремска Митровица има завршену
високу стручну спрему, а додатна знања и
вештине у раду са незапосленим лицима и
послодавцима стекли су кроз обуке и
тренинге које се редовно организују у циљу
пружања што квалитетније услуге.
На територији Града тренутно нема
регистроване агенције за запошљавање.

5.2. Услови за допунско образовање и
преквалификације
Филијала Сремска Митровица прати
стање и кретање на тржишту рада и на основу
уочених недостатака појединих кадрова
организује обуке за поједина дефицитарна
занимања ( Обука за тржиште рада и Обуке за
познатог послодавца). Циљ организовања
ових обука је стицање знања и вештина које
нису садржане у оквиру редовног школовања.
Овим обукама се повећава могућност
запошљавања подизањем квалитета понуде и
образовног нивоа незапослених лица.
Сремска привредна комора и НСЗ
организују разне едукације постојећих и
потенцијалних привредника: израда бизнис
плана, обука за започињање сопственог
посла, књиговодствена обука, обуке о
неопходности увођења стандарда квалитета,
затим едукације ради подизања нивоа
информисаности привредника о релеватним
прописима Европске уније. Тиме се
унапређују
управљачке
способности
постојећих и потенцијалних менаџера, а то
даље утиче и на повећање броја запослених.
НСЗ годинама организује обуке који
имају за циљ унапређење знања незапослених
лица и бржу упошљивост истих и то: Обука
за активно тражење посла, Клуб за тражење
посла, Инструктивна обука «Пут до успешног
предузетника», специјалистичке обуке и др.
Страни послодаваци који послују у
Граду, најчешће сами организују обуке за
отворена радна места у оквиру својих
предузећа („EATON“, „Metal fer“ и др), с
обзиром да лица која запошљавају немају
адекватна знања и вештине за новоотворена
радна места.
У Граду тренутно не постоје званичне
установе које се баве образовањем одраслих,
нема стандардизованих програма који су
акредитовани, недостаје систем кратких
обука за које се издају сертификати.

III ЦИЉЕВИ
У складу са НАПЗ за 2013. годину и
Стратегијом одрживог развоја Града у оквиру
ЛАПЗ-а за 2013. годину утврђени су следећи
циљеви:
1. Повећање запослености отварањем
нових радних места и очување
постојећих
2. Улагање у људске ресурсе
3. Социјална инклузија
1. Повећање запослености отварањем
нових радних места
Одлуком о утврђивању Програма
активног запошљавања у Републици Србији
регулишу се инструменти који треба да
обезбеде бржи привредни развој у нашој
земљи, што укључује и отварање нових
радних
места,
као
и
већи
обим
самозапошљавања.
Мерама
АПЗ
и
утврђивањем
надлежности
за
њихово
спровођење
остварују се приоритети овог програма и то:
обезбеђивање
бесповратних
кредита,
субвенције за запошљавање, обезбеђивање
субвенционисаних кредита за подстицање
оснивања нових привредних субјеката и
развојних кредита, као и спровођење мера

6. ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ
ТРЖИШТА РАДА
Законом о запошљавању и осигурању
за случај незапослености
(„Сл. Гласник
Републике Србије“ , број 36/2009) одређено је
да су носиоци послова запошљавања НСЗ и
агенције за запошљавање. НСЗ обавља
послове запошљавања, осигурања за случај
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активне политике запошљавања одређених
категорија незапослених лица.
Програмом
АПЗ
утврђени
су
приоритети, мере, средства и надлежости за
њихово остваривање.
Циљ је подстицање привредног раста
и развоја кроз отварање нових радних места,
повећање запослености и могућности за
запошљавање, подизање компетентности и
оспособљавање радне снаге на тржишту рада,
као и даљи развој партнерства и сарадње у
циљу
подстицања
запошљавања
и
самозапошљавања.
АПЗ подстиче се развој малих и
средњих предузећа и предузетника и уз
неопходне мере финансијске и нефинансијске
подршке постиже се отварање нових радних
места и смањење стопе незапослености.
Укључене су мере усмерене ка различитим
категоријама незапослених лица (особа са
инвалидетом, припадници етничких мањина
код
којих
је
израженија
стопа
незапослености, старији од 50 година,
самохрани родитељи, избегла и расељена
лица...), затим усклађивање понуде и
потражње на тржишту рада, улагање у развој
малих
и
средњих
предузећа
и
предузетништва
и
модернизацију
ефикасности НСЗ.

-
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стандардизацију
програма
обука,
акредитацију образовних установа и
сертификацију знања (систем кратких
обука).
3.Социјална инклузија

Одређени број грађана налази се на
самој маргини друштва без могућности да
постане
продуктиван
део
друштвене
заједнице. Њима је готово онемогућен
приступ институцијама, органима власти и
процесима доношења одлука, што утиче на
њихов појачан осећај немоћи и немогућности
да утичу на сопствени живот. Најчешће је то
последица недостатка основног знања, али и
немогућности за доживотним учењем,
сиромаштво
и
дискриминација
по
различитим основама. Оваква социјална
искљученост удаљава појединце, али и групе
становништва од могућности за запослењем и
остваривањем прихода. Деловањем на
факторе који доводе до друштвене
искључености и маргинализације одређених
етничких и других група, најчешће се
поправља
њихов
положај,
али
и
продуктивност и положај друштва у целини.
Побољшање положаја рањивих група на
тржишту рада и њихово запошљавање је
изазов којим и НАПЗ посвећује посебну
пажњу.
Посебни програми и мере усмерени
су на подизање запошљивости, али и на
подстицање послодаваца да запошљавају
лица која припадају рањивим категоријама.
Поред тога што ће бити опредељен и већи
извор средстава, незапослена лица која
припадају рањивим категоријама имаће
предност приликом укључивања у мере
активне политике тржишта рада.
Инклузија
представља
процес
демократизације у друштву, образовању,
запошљавању
(ученици
и
угрожене
маргинализоване групе).
Да би се избегао један од највећих
проблема са којим се свет и ми суочавамо
данас, а то је искљученост све већег броја
особа из партиципације у економском,
социјалном, политичком и културном животу
друштва коме припадамо стварамо услове за
социјалну инклузију и запошљавање особа са
инвалидитетом и националних мањина:
- подстицање запошљавања особа са
инвалидитетом

2. Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја
иновативне и конкурентне привреде, са више
послова и са бољим пословима, налази се
улагање у људски капитал и квалитет система
образовања.
Превазилажење
постојеће
ситуације у првом реду подразумева реформе
система средњег стручног образовања и
успостављање система образовања одраслих
као и успостављање кратких обука на
тржишту рада.
Да би се повезали тржишна привреда,
технолошки развој и потребе у области
запошљавања неопходно је унапређење
система образовања и обука и усклађивање са
потребама тржишта рада, а то се може
постићи кроз:
- јачање
капацитета
институција
и
успостављање
сарадње
у
циљу
унапређења
система
и
политике
образовања и запошљавања.
- промовисање учења према потреби
тржишта и захтевима нове технологије
као основног услова за друштвени развој.
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подстицање запошљавања Рома и свих
других националних мањина.
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Циљне групе које би биле обухваћене
овим програмом су незапослена лица
следећих категорија:
- млади до 30 година,
- лица старија од 45 година,
- дугорочно незапослена лица,
- жене,
- особе са инвалидитетом,
- припадници ромске националне мањине,
- избегла и интерно расељена лица и др.
Техничку реализацију програма би
спровела Филијала Сремска Митровица у
сарадњи са ЛСЗ-ом Града.
Програм ће се сматрати успешним
ако по истеку прве године рада најмање 80%
регистрованих радњи и предузећа по овом
програму настави да даље ради.

IV ПРИОРИТЕТИ
Приоритети политике запошљавања су:
1. Отварање нових радних места
2. Улагање у људске ресурсе
3. Социјална инклузија рањивих група у
радно активно становништво
4. Усклађивање понуде и тражње на
тржишту рада
5. Побошљање образовања и обука у
циљу развијања квалификоване радне
снаге
6. Јачање социјалног дијалога на нивоу
Града

Реализација
програма
запошљавања
приправника у градским управама Града
Сремска Митровица.

1. Отварање нових радних места
Процес децентрализације власти у
различим областима локалног развоја
наметнуо је низ нових овлашћења и
одговорности локалним самоуправама, на
које оне, постојећим ресурсима, нису спремне
да одговоре.
Са друге стране, старосна структура
постојећих запослених указује да је само
мали број запослених млађе од 30 година.
Просечна старост запослених у управи је 49
година, а то говори о нужности припреме
нових кадрова за потребе развоја градских
управа.

Поред
стимулације
постојећих
послодаваца за отварање нових радних места,
један од начина за креирање нових радних
места је свакако и стимулисање лица да
самостално започну свој посао, тј. да се
самозапосле.
Подршка
самозапошљавању
подразумева
доделу
субвенције
за
самозапошљавање и пружање стручне
помоћи незапосленом лицу које се
самозапошљава.
Средства
за
самозапошљавање се одобравају у виду
субвенције ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва од стране
незапосленог
или
удружења
више
незапослених, као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива радни
однос.
Субвенција се у 2013. години
одобрава у једнократном износу од
160.000,00 динара по кориснику. Стручну
помоћ у циљу подстицања самозапошљавања
незапослени остварује кроз информативне и
саветодавне услуге у пословним центрима
НСЗ - Филијала Сремска Митровица и обуке
из
предузетништва,
а
подршка
предузетницима у првим годинама пословања
се реализује кроз организовање менторних и
специјалистичких обука.

2. Улагање у људске ресурсе
Усклађивање понуде
тржишту радне снаге

и

тражње

на

Смањење раскорака између понуде и
тражње је један од приоритета ЛАПЗ-а.
Анализе и сагледавања стања и потреба
тржишта
рада
и
прогнозе
потреба
послодаваца су предуслов за дефинисање
мера и активности у циљу усклађивања
понуде и тражње.
Имајући у виду да савремени рад
захтева квалификовану радну снагу и високе
компентенције и чињеницу да на тржишту
рада града Сремска Митровица велики број,
посебно дугорочно незапослених поседује
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застарела
знања
и
неадекватне
компентенције, НСЗ ће интервенисати и на
страни понуде и на страни потражње.
Промовисање концепта доживотног
учења и додатним образовањем и обукама,
индивидуалним приступом и каријерним
вођењем на бази индивидуалних планова
запошљавања,
али
и
мотивисањем
незапослених лица, НСЗ ће утицати на
квалитет понуде и конкурентност радне
снаге.

ради запошљавања ове категорије као и
информисање
послодаваца
о
бенефицијама о стимулисаним мерама
запошљавања
-

- Оперативни циљ – смањење %
незапаслености код младих и то путем
следећих активности:
1. Реализација обука за младе
- активно тражење посла
- могућност и начин самозапошљавања
- развој предузетништва младих
2. Реализација програма јавних радова
који ће омогућити повећање запослености
младих
3. Израда и усвајање програма
волонтирања младих у јавним установама и
предузећима
4. Информативни програм на локалним
медијима за повећање нивоа информисаности
о могућностима запослења и коришћењу
подстицајних кредитних средстава за
запошљавање и самозапошљавање.

-

-

-

Повећање нивоа сеоских жена

Према истраживањима, жене на селу,
као помоћни чланови домаћинства, спадају у
двоструко дискриминисана лица: по основу
пола и по основу положаја које заузимају као
помоћне чланице домаћинства.
Пре свега је неопходно искорењивање
економске неједнакости између мушкарца и
жена,
увођењем
политике
једнаких
могућности и боље коришћење женских
ресурса за развој. Економска равноправност
жена и мушкарца неопходна је за постизање
равноправности у односима жена и
мушкараца.
Уколико немају једнаке услове и
могућности за економску самосталност, све
друге мере за унапређење равноправности
полова имају мање изгледа на успех.
Неискоришћеност женске радне снаге
је једна од препрека за бржи економски раст,
односно постоји много простора да жене
постану важан ресурс за развој, из тог
разлога, предлажу се следеће активности:
- обука
жена
пољопривредница
за
пословне идеје
- обука сеоских жена за развој пословне
идеје из области сеоског туризма
- обука
жена
из
сеоске
средине
заинтересованих за отварање приватних
вртића
- израда базе података о капацитетима
жена на селу на подручју Града Сремска
Митровица.

3. Социјална инклузија рањивих група у
радно активно становништво

-
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Подстицање запошљавања особама са
инвалидитетом у Сремској Митровици.
Задаци:
Сачињавање релевантне базе података
незапослености особа са инвалидитетом,
њихова
квалификациона
структура,
подстицај истих да се пријаве на
евиденцију НСЗ
Процена радне способности, стимулација
истих на потребне обуке, едукације и
преквалификације као и неопходност
личног ангажовања у процесу активнијег
тражења посла
Сачињена
база
предузетника,
институција, установа које су спремне да
запосле ова лица са описом радног места
Заговарање и лобирање у локалној
средини, институцијама и код послодавца

-

Подршка
радном
ангажовању
незапослених лица из категорије тешко
запошљивих

Подршка запошљавању, односно,
радном ангажовању незапослених лица,
посебно оних који без или са нижом
стручном спремом у великој мери ублажава
последице сиромаштва и лица која се
најчешће налазе на евиденцији Центра за
социјални рад и других.
Материјална давања, као мера
социјалне заштите, само тренутно може да
задовољи елементарне животне потребе ових
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лица, чиме се не делује на узроке већ
последице проблема.
Програми јавних радова, у великој
мери могу да изађу у сусрет изузетно
угроженој групи незпослених. Зато се
предлаже подржавање следећих активности:
1. Суфинансирање програма јавних
радова које реализује НСЗ, дајући приоритет
управо
најугроженијој
категорији
незапослених
2. Финансирање или суфинансирање
пројеката поднетих у оквиру градског
програма. У зависности од поднетих
пројеката приоритет ће имати пројекти
којима се излази у сусрет потребама грађана
са мултипликованим факторима социјалних
ризика.
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Потребно је утицати на повећање
процента
младих
са
дипломама
средњошколског
и
високошколског
образовања, а такође смањити проценат оних
који рано прекидају школовање и напуштају
школу.
Додатним образовањем и обукама
НСЗ ће интервенисати у циљу стварања
могућности да се одговори захтевима
тржишта рада и потребама послодаваца.
Такође ће омогућити незапосленим
лицима да стекну савремена знања и
компетенције које ће бити и верификоване
одговарајућим сертификатима, који би били
препознатљиви и у европском простору
образовања и запошљавања.
6.Јачање социјалног дијалога на нивоу
Града

4.Усклађивање понуде и тражње на
тржишту рада

Социјални
дијалог
представља
механизам и институционални оквир у коме
представници
локалне
самоуправе
и
социјалних партнера – репрезентативних
синдиката и Унија послодаваца, Филијала
Сремска Митровица кроз размену мишљења
настоје да приближе и усагласе ставове и
успоставе стање социјалног мира и кохезије.
Сврха вођења социјалног дијалога је
постизање компромиса – социјалног пакта, о
садржају, динамици и социјалној цени
економских и друштвених промена.
Социјални
дијалог
уважавањем
мишљења свих социјалних партнера је један
од основних постулата демократије.
Неспорно је да реалан дијалог
равноправно социјалних партнера може да
помогне у садашњој критичној тачки
транзиције нашег друштва која повлачи за
собом велику незапосленост.
Кроз социјални дијалог који се
заснива на принципу трипартизма, градпослодавац-запослени и кроз акционе
планове, лакше долазимо до решавања
највећег
проблема
садашњости
–
незапосленост

Смањивањем
раскорака
између
понуде и тражње је један од приоритета
ЛАПЗ-а.
Да би се ускладила понуда и тражња,
неопходно
је
извршити
анализу
и
сагледавање стања и потреба тржишта рада и
прогнозе потреба послодаваца.
Савремени
рад
захтева
квалификовану радну снагу и високе
компетенције, а дугорочно незапослени
углавном поседују застарела знања и
неадекватне компетенције, Филијала Сремска
Митровица ће интервенисати и на страни
понуде и на страни потражње.
Промовисање
концепта
учења,
додатним
образовањем
и
обукама,
индивидуалним
приступом
на
бази
индивидуалних планова запошљавања, али и
мотивисање незапослених лица, Филијала
Сремска Митровица ће утицати на квалитет
понуде и конкурентност радне снаге.
5. Побошљање образовања и обука у
циљу развијања квалификоване радне
снаге
Појављивање нових послова и нових
облика рада и радних уговора чини да рад за
запослене постаје све сложенији и намеће
потребу за непрекидно усавршавање и
доживотно учење.

V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Мере АПЗ представљају систем
планова и програма усмерених ка повећању
запослености и смањењу незапослености.
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У 2013. години применом мера АПЗ
могуће је повећати запосленост, односно
смањити број незапослених из категорије пре
свега теже запошљивих лица, затим смањити
високу стопу незапослености и обезбедити
послодавцима
лица
са
одговарајућим
квалификацијама, искуствима и знањима.
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1.3.Субвенције за запошљавање код
послодаваца
Висина субвенције у 2013. години на
подручјима од посебног интереса, под којима
се подразумевају градови и општине са више
од 50.000 становника и са стопом
незапослености већом од 20%, према
званичним подацима органа надлежног за
послове статистике износи 400.000,00 динара
по кориснику када се запошљава 11 и више
лица, односно 300.000,00 динара по
кориснику када се запошљава до 10 лица.
Када се на подручјима од посебног
интереса запошљавају лица са инвалидитетом
висина субвенције износи 400.000,00 динара
по кориснику, без обзира на број лица која се
запошљавају.

Активна политика запошљавања
реализујe се кроз:
1. Програме
и
мере
дефинисане
Законом и НАПЗ-ом;
2. Програме
и
мере
предвиђене
Покрајинским акционим планом
запошљавања и
3. Програме и мере предвиђене ЛАПЗом
1. Програми и мере дефинисане
Законом и НАПЗ-ом

1.4.Подршка самозапошљавању
Подршка
самозапошљавању
подразумева
мере
за
подршку
самозапошљавању
које
могу
бити
финансијске и нефинансијске. Нефинансијска
подршка самозапошљавању остварује се кроз
следеће мере: информативне и саветодавне
услуге у пословном центру, обуке из
предузетништва, укључујући и социјално
предузетништво и задругарство, а подршка
предузетницима у првим годинама пословања
се реализује кроз менторинг програм и
специјалистичке обуке. Финансијске подршке
самозапошљавању
остварују
се
кроз:
субвенцију за самозапошљавање и исплату
новчане накнаде у једнократном износу ради
самозапошљавања.
Средства за самозапошљавање се
одобравају у виду субвенције ради оснивања
радње,
задруге
или
другог
облика
предузетништва од стране незапосленог или
удруживањем више незапослених, као и за
оснивање привредног друштва
уколико
оснивач заснива радни однос у њему. Висина
субвенције је одређена НАПЗ и износи у
2013. години 160.000,00 динара по
кориснику, осим у случају самозапошљавања
особа са инвалидитетом када се субвенција
одобрава у једнократном износу од
200.000,00 динара по кориснику.
Новчана
накнада
ради
самозапошљавања може се исплатити у
једнократном износу и кориснику новчане
накнаде.

Мере АПЗ које реализује Филијала
Сремска Митровица, дефинисане су Законом
и НАПЗ. То су активности усмерене ка
унапређењу запослености и то:
1.1.Посредовање у запошљавању лица
која траже запослење
Применом ове мере повезује се
понуда и тражња на тржишту рада, врши
селекција лица за запошљавање према
захтеву послодавца, саветовање усмерено ка
избору одговарајућег посла, обука за активно
тражење посла, обука у Клубу за тражење
посла, утврђивање индивидуалних планова
запошљавања са незапосленим лицима,
упућивање лица која траже запослење
послодавцима ради избора за заснивање
радног односа или другог радног ангажовања,
организовање сајмова запошљавања и др.
1.2.Професионална оријентација и
саветовање о планирању каријере
Незапосленим лицима се појединачно
или групно пружа помоћ при избору или
промени занимања и тражењу запослења.
Филијала
обезбеђује
професионално
информисање,
саветовање,
селекцију,
класификацију
и
друге
саветодавне
активности
усмерене
ка
повећању
запошљивости тражиоца запослења.
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1.5.Додатно образовање и обука
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1.8. Мере активне политике
запошљавања особа са инвалидитетом

Додатно образовање и обука је мера
намењена незапосленим и запосленим
лицима за чијим је радом престала потреба
код послодавца, и коме није могуће
обезбедити
одговарајуће
запослење.
Наведена лица се могу укључити у обуку која
подразумева процес теоретског и практичног
оспособљавања у циљу стицања нових знања
и вештина
ради запошљавања, односно
стварања могућности за запошљавање или
самозапошљавање.
Филијала
организује
обуке
за
тржиште рада или за потребе познатог
послодавца, а према Годишњем програму
додатног образовања и обуке.

Мере активне политике запошљавања
особа са инвалидитетом се спроводе у циљу
повећања
нивоа
запошљивости,
или
запошљавања особа са инвалидитетом.
Постоје две врсте ове мере: мере активне
политике
запошљавања
под
општим
условима и мере активне политике
запошљавања по прилагођеним програмима.
Мере активне политике запошљавања
под општим условима спроводе се у групама
које чине особе са инвалидитетом и друга
незапослена лица, односно под условима
прописаним за незапослена лица у сваком
случају када је то могуће, по процени
стручних лица НСЗ.
Мере активне политике запошљавања
по прилагођеним програмима спроводе се у
складу са потребама особа са инвалидитетом,
процењеним професионалним могућностима
и радном способношћу.

1.6. Подстицаји за запошљавање
корисника новчане накнаде
Ова мера је намењена незапосленим
лицима корисницима новчане накнаде.
Уколико ова лица заснују радни однос на
неодређено време, могу да остваре право на
исплату 30% укупног износа новчане накнаде
за преостало време до истека права на
новчану накнаду, без доприноса за социјално
осигурање.

1.9.
Учешће
у
финансирању
програма или мера активне политике
запошљавања из републичког буџета (по
захтеву територијалне аутономије или
јединице локалне смоуправе)
Територијална аутономија односно
јединица локалне самоуправе, може до 31.
јануара 2012. године, преко надлежне
филијале НСЗ, поднети захтев Министарству
економије и регионалног развоја за учешће у
финансирању следећих програма или мера
активне политике запошљавања:

1.7. Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу
запошљавања
теже
запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, затим очувања и
унапређења
радних
способности
незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни
радови се организују у области социјалних,
хуманитарних,
културних
и
других
делатности; одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе. Право
учествовања у поступку организовања јавних
радова
имају
органи
територијалне
аутономије и органи јединица локалних
самоуправа, јавна предузећа, јавне установе,
привредна друштва, предузетници, задруге и
удружења грађана. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за
зараде, путне трошкове и
трошкове
спровођења јавних радова.

-

-
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субвенције за самозапошљавање,
субвенције
послодавцима
за
запошљавање
на
новоотвореним
радним местима,
стручна пракса – ради стицања
практичних знања и вештина за
самосталан рад у струци без
зансивања радног односа и то за лица
са најмање средњим образовањем, без
обзира на године живота,
стицање практичних знања уз
заснивање радног односа, за лица без
квалификације, и
јавни радови.
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2. Програми
ПАПЗ-ом

и

мере

Индикатор успешности сајма је
задовољење потреба послодаваца око 30% у
односу на исказане потребе у року од 6
месеци по завршеном сајму.
Филијала се обавезује да изврши
мониторинг и евалуацију и обавести ЛСЗ о
оствареним ефектима сајма.

предвиђене

ПАПЗ-ом у 2013. години финансираће
се
програми
приправника,
програми
самозапошљавања и програми отварања
нових радних места на територији АП
Војводине.
3. Програми
ЛАПЗ-ом

и

мере

3.2.
Oрганизовање
професионалне оријентације

предвиђене

сајма

Сајам професионалне оријентације
организује Град у сарадњи са Филијалом, у
циљу приближавања услуге професионалног
информисања већем броју заинтересованих
корисника.
Циљеви организовања сајма су:
превенција погрешног избора занимања кроз
информисање ученика о мрежи средњих
школа и факултета, подручјима рада,
образовним профилима и занимањима,
развијање
способности
кандидата
за
самопроцену
личних
потенцијала
и
информисање
ученика
у
оквиру
професионалне оријентације.
Сајам професионалне оријентације је
место сусрета свих учесника у циљу
правилног избора занимања и то: школа,
образовних институција, ученика, Градске
управе за образовање, Филијале Сремска
Митровица, као посредника, најпре у
адекватном избору занимања, а касније и у
тражењу посла.
Сајам
омогућава
непосредну
комуникацију са образовним установама,
презентацију ученика путем писаних и
штампаних
материјала,
практичних
презентација и видео бим презентација.
Циљне групе су ученици завршних
разреда основних и средњих школа и њихови
родитељи.
Град обезбеђује адекватан простор за
одржавање сајма, а Филијала и надлежна
Градска управа ће обезбедити учеснике сајма
и стараће се о организацији сајма.
Сајам се организује у трајању од 10
до 17 сати у току два дана, почетком априла
2013. године.

Специфични проблеми
локалног
тржишта рада у 2013. години решаваће се
следећим мерама: организовање сајма
запошљавања,
сајма
професионалне
орјентације, организовање едукативних обука
за будуће предузетнике, менторингом, мером
самозапошљавања, организовањем јавних
радова, као и уколико се укаже потреба и
неким другим мерама. За прва четири
програма
нису потребна
финансијска
средства, а за остале програме Град ће
обезбедити средства у свом буџету за 2013.
годину, као и из осталих извора (страних и
домаћих донација).
3.1.
Организовање
запошљавања

06.02.2013.

сајма

Град ће у сарадњи са Филијалом
Сремска Митровица, организовати један
сајам запошљавања у 2013. години. Основни
циљ организовања сајма запошљавања је
стварање непосредних услова за директан
сусрет понуде и тражње кроз промоцију
незапослених
одређених
занимања
и
квалификација и задовољавање исказаних
потреба послодаваца за одговарајућим
профилима.
Сајам се организује за најмање 15
послодаваца који исказују своје потребе на
посебном упитнику Градске управе за
привреду и предузетништво. Филијала на
основу исказаних потреба послодаваца
селектује најмање 500 незапослених лица за
учешће на сајму.
Сајам се организује у трајању од 10
до 13 часова у току једног дана.

3.3
Организовање едукативних
обука за будуће предузетнике

Простор за организовање сајма
обезбеђује Град, а потребну опрему-штандове
Филијала.

Циљеви програма су оспособљавање
незапослених
лица,
потенцијалних
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предузетника
организовањем
тродневне
обуке у извођењу тренера Филијале Сремска
Митровица. Град објављује јавни позив ради
пријаве заинтересованих лица за обуку и
обезбеђује простор за обуку.
Циљне групе су: незапослена лица са
евиденције Филијале Сремска Митровица
(при чему приоритет имају теже запошљива
лица) и вишкови запослених. За незапослена
лица
потенцијалне
предузетнике
организоваће се обука „Пут до успешног
предузетника“ за групу од 30 лица, према
стандардизованој обуци НСЗ.
По завршетку обуке полазницима се
издаје Уверење о успешно завршеној обуци.
Носиоци активности су: Градска управа за
привреду и предузетништво и Пословни
центар Филијале Сремска Митровица.
Индикатор успешности обуке је
самозапошљавање полазника обуке, односно
број лица која су основала предузетничке
радње или предузећа.

Број 1

сарадњи са НСЗ расписати конкурс и донети
Одлуку
о
додели
субвенција
за
самозапошљавање.
Индикатор успешности обуке је 8
лица која ће се на овај начин запослити.
3.6. Јавни радови
Циљеви ове мере јесу запошљавање
теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе,
затим очување и унапређење радних
способности
незапослених,
као
и
остваривање одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се могу организовати у
области
социјалних,
хуманитарних,
културних и других делатности; одржавања и
обнављања
јавне
инфраструктуре
и
одржавања и заштите животне средине и
природе. Максимална дужина трајања јавног
рада је 6 месеци.
Мера јавних радова ће се реализовати
тако што ће Градоначелник у сарадњи са НСЗ
расписати конкурс, донети Одлуку о
финансирању јавних радова и спровести
целокупну процедуру за реализацију ове
мере.
Индикатор успешности је 30 лица која
ће бити радно ангажовано рализацијом ове
мере.

3.4 Менторинг
У 2013. години планирано је
спровођење менторинг програма кориснике
субвенције за самозапошљавање. Циљ ове
мере је пружање подршке предузетништву,
односно помоћи лицима која су тек започела
обављање самосталног бизниса кроз давање
савета из области пословања.

3.7. Друге мере активне политике
запошљавања
Уколико се у току 2013. године појави
потреба за спровођењем неких других мера
активне политике запошљавања, исте могу
бити предвиђене актом Градоначелника на
који је претходно Савет за запошљавање дао
сагласност и биће финансиране како из
сопствених тако и из других извора
(донација).

3.5. Самозапошљавање
Град Сремска Митровица ће у 2013.
години пружити финансијску подршку
самозапошљавању кроз исплату субвенције
за самозапошљавање. Циљ спровођења ове
мере
јесте
да
се
заинтересованим
незапосленим лицима омогући да покрену
сопствени бизнис односно да оснују радњу,
задругу
или
неки
други
облик
предузетништва. Незапослена лица која
планирају сопствени бизнис могу остварити
субвенцију у једнократном
износу од
160.000,00 динара по кориснику, осим у
случају
самозапошљавања
особа
са
инвалидитетом када се субвенција одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по
кориснику.
Мера самозапошљавања
ће
се
реализовати тако што ће Градоначелник у

VI ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
И
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
Финансирање
активне
политике
запошљавања обављаће се из буџета Града
Сремска Митровица, као и из домаћих и
страних донација.
У Буџету Града су планирана
средства у износу од укупно 6.000.000,00
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динара
за
финансирање
програма
самозапошљавања
и
јавних
радова.
Планирано је аплицирање за додатних
5.870.000,00 динара из буџета РС.
За
финансирање
програма
самозапошљавања у Буџету Града планирана
су средства у износу од 1.000.000,00 динара.
Из буџета РС за суфинансирање овог
програма потребно је обезбедити додатних
920.000,00 динара. Висина субвенције за
самозапошљавање износи 160.000,00 динара.
За финансирање јавних радова у
Буџету Града планирано је 5.000.000,00
динара и додатних 4.950.000,00 динара из
буџета РС. Ова средства ће се користити за
накнаду трошкова зарада незапослених лица
укључених у јавне радове, трошкова превоза
и трошкова спровођења јавних радова.

1.

2.

3.

4.

06.02.2013.

Трошкови зарадe не могу бити нижи од
минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду, а одређују се у зависности
од степена образовања лица и расположивих
средстава за ову меру.
Један од начина финансирања активне
политике запошљавања јесте и финансирање
путем домаћих и страних донација. Град ће у
сарадњи са Филијалом Сремска Митровица,
као и свим заинтересованим привредницима
и невладиним организацијама настојати да
прибави средства за финансирање активне
политике запошљавања путем конкурисања
за средства код страних донатора, затим код
ЕУ фондова, као и код Министарстава РС и
Покрајинских секретаријата.

Табела број 12. Преглед пројеката чија се реализација планира у 2013. години
Пројекат
Партнери
Износ финансирања
Извор финансирања
Град Сремска Митровица,
Едукација кроз
Школе, Градска управа
Министарство просвете,
професионалну
за образовање,
2.000.000,00
Покрајински секретаријат
оријентацију за потребе
Министарство просвете
за образовање, Фондови
привреде
ЕУ

Доквалификација,
преквалификација,
обука за рад на
рачунару

Школа страних језика

Образовање одрастлих

Школе, Градска управа
за образовање,
Министарство просвете,
Покрајински
секретаријат за
образовање, Национална
служба за запошљавање
Школе, Градска управа
за образовање, Фонд
Атанасије Стојковић,
Град Сремска
Митровица, Град Невер
Школе, Градска управа
за образовање,
Министарство просвете,
Покрајински
секретаријат за
образовање, Национална
служба за запошљавање

Град Сремска Митровица,
1.000.000,00

Град Невер,
Фондови ЕУ

Град Сремска Митровица,
1.000.000,00

Град Невер,
Фондови ЕУ

2.000.000,00

Министарство просвете,
Покрајински секретаријат
за образовање, Фондови
ЕУ

програма и мера активне политике
запошљавања са одговорностима за
спровођење (носиоцима активности) и
изворима финансирања дати су у табели

VII ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ
ПРОГРАМА И МЕРА АПЗ
У циљу праћења остваривања ЛАПЗа, индикатори успешности реализације
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VIII НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ЛАПЗ-а

Хртковци Општина Рума до РКМ 123+772 к.о.
Јарак Град Сремска Митровица (у даљем
тексту: План детаљне регулације).

Реализацију мера предвиђених ЛАПЗ-ом
за 2013. годину спроводиће Градска управа за
привреду и предузетништво и ЛСЗ у сарадњи са
Филијалом Сремска Митровица и осталим
установама, организацијама и удружењима из
области запошљавања, као и социјалним
партнерима.
ЛСЗ задужен је за мониторинг,
евалуацију и извештавање Председника
Скупштине о оствареним резултатима и
ефектима спроведених мера.

Члан 2.
Циљ
доношења
Плана
детаљне
регулације је стварање услова за решавање
проблема девастације приобалног земљишта
реке Саве–леве обале на територији к.о.
Хртковци, Општина Рума и на територији к.о.
Јарак Град Сремска Митровица и стварање
услова за изградњу неопходне инфраструктуре–
обалоутврде и техничке саобраћајнице уз
заштиту природних добара, а пре свега саме
реке Саве.
Границу планског подручја генерално
чини на западу осовина водног пута реке Саве
од РКМ 121+277 к.о. Хртковци Општина Рума
до РКМ 123+772 к.о. Јарак Град Сремска
Митровица, на северу границу чини канал
Јарчина к.о. Јарак, на истоку пољопривредно
земљиште оба атара, и на југу канал Врањ к.о.
Хртковци.
Површина
планског
подручја
дефинисана прелиминарном границом планског
подручја износи око 63 ха, и то за територију
Оштине Рума к.о. Хртковци укупна површина је
око 23 ха, а за територију Града Сремска
Митровица к.о. Јарак укупна површина је око
40 ха.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 10-4/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

7.

Члан 3.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009 и 24/2011) и члана 35. тачка 6.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица је на
својој Седници одржаној 06.02.2013. године,
донела

План детаљне регулације између осталог
садржаће:
границу
плана
и
обухват
грађевинског
подручја,
инфраструктурног
коридора обалoутврде, поделу простора на
посебне целине и зоне у складу са наменом
простора, намена земљишта, (грађевинско,
шумско, пољопривредно) регулационе линије
инфраструктурног коридора и простора јавне
намене, грађевинске линије са елементима
обележавања, нивелациони план – нивелационе
коте саобраћајних коридора и обалоутврде и
простора јавне намене, трасе, коридори и
капацитети комуналне инфраструктуре, правила
уређења и правила грађења по целинама и
зонама, локације за које је предвиђена израда
урбанистичког пројекта, графички део.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИОБАЛНОГ ПОДРУЧЈА
ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ САВЕ
ОД РКМ 121+277 К.О. ХРТКОВЦИ
ОПШТИНА РУМА ДО РКМ 123+772 К.О.
ЈАРАК ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.

Члан 4.

Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације приобалног подручја
леве обале реке Саве од РКМ 121+277 к.о.

Израда Плана детаљне регулације
поверава се Јавном предузећу „Дирекција за
70

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

изградњу града Сремска Митровица“ и Јавном
урбанистичком предузећу „План“ Рума.

Број 1

64/2010 – УС и 24/2011 ), члана 9, став 5 Закона
о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 135/2004
и 88/2010 ) и члана 35. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 13/2012 ),
Скупштина града Сремска Митровица, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 06.02.2013. године, донела је

Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације
је пет месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 6.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У
ВЕЛИКИМ РАДИНЦИМА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђује Град Сремска Митровица
и Општина Рума.
Члан 7.

Члан 1.
За План детаљне регулације неће се
радити стратешка процена утицаја на животну
средину.

Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације проширења гробља у
Великим Радинцима, Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 8.
Нацрт Плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид, а начин, место и време
трајања јавног увида огласиће се у средствима
јавног информисања.

Члан 2.
Циљ
доношења
Плана
детаљне
регулације је стварање планског основа за
реализацију планских поставки Просрорног
плана општине Сремска Митровица до 2028.
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
бр. 9/2009.), односно решавање комуналних
проблема – сахрањивања у насељу Велики
Радинци.
Доношењем Плана детаљне регулације
за формирање комплекса насељског гробља
(проширење постојећег гробља), створили би се
услови
за
претварање
пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште на ком би
се градили објекти који чине комплекс гробља,
изградњу гробљанске капеле али и неопходна
инфраструктура.
Подела простора на блокове определила
би простор обухвата на урбанистичке зоне за
комуналне делатности: постојеће гробље,
планирано
проширење,
спомен
парк,
комеморативни део. Урбанистичке зоне за
комуналне делатности биће тако дефинисане да
је реализација планских поставки могућа кроз
две фазе.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-11/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић

8.

Члан 3.
На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка,

Граница обухвата Плана детаљне регулације
полази из:
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Тачке 1. која се налази на југозападној
тачки парцеле бр. 1066 и иде на север пратећи
западну страну парцеле бр. 1066, 1067, 1068,
1069 и долази у северозападну тачку парцеле
бр. 1069, односно тачку 2. Из тачке 2. граница
полази на исток пратећи северну страну парцеле
1069, долази до некатегорисаног пута 1162,
мења смер и западном страном тог пута иде на
север у дужини од око 6м, а затим под правим
углом сече пут и долази у северозападну тачку
парцеле бр. 1099, односно тачку 3.
Из тачке 3. граница мења смер и иде ка
југу пратећи источне стране парцела бр. 1099,
1100, 1101, 1102, 1103 и 1066 до југоисточне
тачке парцеле бр. 1066 и тачке 4.
Из тачке 4. граница поново мења смер и
иде ка југозападу пратећи јужну страну парцеле
бр.1066 до североисточне тачке парцеле бр.91,
односно тачке 5.
Из тачке 5. граница прати источну
страну парцела бр. 91,92 и 93 до пута, односно
улице Румске – парцела 889 и тачке 6. која се
налази у југозападној тачки парцеле бр.106.
Из тачке 6. парцела иде на запад
пратећи северну страну улице – парцела 889 и
долази у јужну тачку парцеле бр. 01, односно
тачку 7.
Из тачке 7. граница иде на север пратећи
западну страну парцеле бр. 91. све до њене
северозападне тачке и тачке8.
Из тачке 8. граница полази на исток
пратећи јужну страну постојећег приступног
пута гробља – парцела бр. 89. и долази до
југозападне тачке парце бр. 1066 – гробља и
тачке 1. затварајући границу обухвата плана.

1)
концепцију
уређења
и
типологију
карактеристичних
грађевинских
зона
и
карактеристичних целина одређених планом;
2) локације за које се обавезно ради
урбанистички пројекат;
3) правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцела;
4) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
5) мере енергетске ефикасности изградње;
6) локације за које је обавеза расписивања
јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса;
7) остале елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.
Правила грађења дефинисана чланом 31.
Закона у плану детаљне регулације израђују се
за делове односно зоне у обухвату плана, а
дефинишу се за појединачне грађевинске
парцеле у мери довољној да буду основ за
издавање локацијске дозволе на укупном
грађевинском земљишту обухваћеном планом,
осим за:
1) грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза израде урбанистичког
пројекта;
2) локације за које је планом одређена обавеза
расписивања јавних архитектонских или
урбанистичких конкурса.
Правилима грађења по правилу се
дефинишу или дозвољени индекс изграђености
или дозвољени индекс заузетости, а висинска
регулација односно дозвољена висина објеката
се одређује висинским котама.
Правила грађења у Плану детаљне
регулације осим елемената одређених чланом
31. Закона, могу да садрже и друге услове
архитектонског обликовања, материјализације,
завршне обраде, колорита и друго.

Члан 4.
План
детаљне
регулације
текстуални и графички део.

06.02.2013.

сдрже

Правила уређења, чл.30. Закона
зависно од врсте планског документа, садрже
нарочито:
1) концепцију уређења карактеристичних
грађевинских зона или карактеристичних
целина одређених планом према морфолошким,
планским,
историјско-амбијенталним,
обликовним и другим карактеристикама;
2) урбанистичке и друге услове за уређење и
изградњу површина и објеката јавне намене и
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као
и услове за њихово прикључење;
3)
степен
комуналне
опремљености
грађевинског земљишта по целинама или

Текстуални део Плана детаљне
регулације приређује се тако да садржи
Полазне основе плана и Плански део.
Полазне основе садрже:
1) текстуални део, односно извод из
текстуалног дела усвојеног Концепта плана у
виду закључака;
Плански
део
садржи
Правила
уређења и Правила грађења.
Правила уређења у Плану детаљне
регулације осим елемената одређених чланом
30. Закона, садрже и:
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зонама из планског документа, који је потребан
за издавање локацијске и грађевинске дозволе;
4) опште и посебне услове и мере заштите
природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи;
5) посебне услове којима се површине и објекти
јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности;
6) попис објеката за које се пре обнове или
реконструкције
морају
израдити
конзерваторски
или
други
услови
за
предузимање мера техничке заштите и других
радова, у складу са посебним законом;
7) мере енергетске ефикасности изградње;
8) друге елементе значајне за спровођење
планског документа.
Правила грађења, чл.31. Закона садрже
нарочито:
1) врсту и намену објеката који се могу градити
у појединачним зонама под условима
утврђеним планским документом, односно
врсту и намену објеката чија је изградња
забрањена у тим зонама;
2) услове за парцелацију, препарцелацију и
формирање грађевинске парцеле, као и
минималну
и
максималну
површину
грађевинске парцеле;
3) положај објеката у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле;
4) највећи дозвољени индекс заузетости или
изграђености грађевинске парцеле;
5) највећу дозвољену висину или спратност
објеката;
6) услове за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели;
7) услове и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила.
Графички
део
Плана
детаљне
регулације израђује се као карте у којима се
представљају постојеће стање и планска
решења одговарајућим цртежима и графичким
симболима.
Постојеће стање у плану детаљне
регулације дела насеља исказује се кроз карте
које приказују:
1)поделу обухвата плана (по правилу, по
постојећим катастарским парцелама) на зоне
или целине према морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним,
обликовним
и
другим карактеристикама;
2) постојећу функционалну организацију у
обухвату плана, са претежном наменом
простора (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама): за јавне потребе,
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становање, пословање, индустрију и остале
намене.
Планска решења Плана детаљне
регулације дела насеља исказују се кроз једну
или више карата које приказују:
1) границе плана (по правилу, по постојећим
катастарским парцелама);
2) планиране намене површина у границама
плана (по правилу, по постојећим катастарским
парцелама), са локацијама објеката за јавну
употребу и објеката од општег интереса;
3) поделу на зоне или целине према
морфолошким,
планским,
историјскоамбијенталним,
обликовним
и
другим
карактеристикама и површине и капацитете (по
правилу,
по
постојећим
катастарским
парцелама) за јавне функције, јавне површине и
јавно зеленило;
4) саобраћајнице са детаљним нивелационим
котама улица и јавних површина (нивелациони
план),
са
потребним
карактеристичним
профилима и са аналитичко-геодетским
елементима за нове саобраћајнице и планиране
јавне површине;
5) регулационе линије улица и јавних површина
и уличне грађевинске линије објеката, изузетно
и дворишне грађевинске линије када ситуација
на терену то захтева;
6)мреже и објекте инфраструктуре и јавног
зеленила са нивелационим и регулационим
решењима;
7) локације и зоне за које је обавезно расписати
јавни
урбанистички
или
архитектонски
конкурс.
Члан 5.
Рок за израду нацрта Плана детаљне
регулације износи 90 дана од дана доношења
ове Одлуке.
Члан 6.
За носиоца израде
Плана детаљне
регулације одређује се ЈП „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбедиће се у буџету Града
Сремска Митровица.
Члан 8.
Предлог Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
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доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.

06.02.2013.

Града Сремска Митровица на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

Излагање предлога Плана детаљне
регулације на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога
Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе на предлог Плана детаљне
регулације, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕШЕНОВО
I

Члан 9.

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице Бешеново, ради
изјашњавања мештана о Предлогу Одлуке о
укидању самодоприноса на подручју Месне
заједнице Бешеново.

Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације радне зоне Растик,
Град Сремска Митровица не израђује стратешка
процена утицаја на животну, број: 501218/2012-VI донето од стране Градске управе за
урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.

Референдум ће се одржати у суботу и
недељу 23. и 24.02.2013. године, у времену од
07,00 часова до 20,00 часова у просторијама
Месне заједнице.

Члан 10.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.

Органи за спровођење референдума су:
Комисија за спровођење референдума (у даљем
тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупшина Града
посебним решењем.
Задатак Комисије је да обавља следеће
послове:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-10/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

9.

На основу члана 10. став 2. Закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(„Сл.гласник РС“, бр.48/94 и 11/98) и члана 32.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/2007), Скупштина

-

стара се о законитом спровођењу
референдума,

-

стара се о обезбеђењу материјала
потребног
за
спровођење
референдума,

-

прописује обрасце за спровођење
референдума,

-

утврђује и проглашава резулатате
референдума,

-

подноси извештај Скупштини Града
о спроведеном референдуму,

-

обавља и друге послове у складу са
Законом и овом Одлуком.

Гласачки одбор руководи гласањем на
гласачком месту, обезбеђује правилност и
тајност гласања и утврђује резулатае гласања на
гласачком месту, у складу са упуствима
Комисије.
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испуњавају опште услове за заснивање радних
односа у државним органима, која су завршила
правни факултет, положила правосудни испит и
имају три године радног искуства на пословима
правне струке“ .

III
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања, у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Члана 2.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Сл. листу града
града Сремска Митровица“.

Број: 014-2/2013-I
Дана: 06.02.2013.
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број: 021-21/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

проф. Милан Ковачевић,с.р.

10.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

На основу члана 1. став 1. Закона о
јавном правобранилаштву ( „Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 43/91) и члана 16. став 1.
тачка 29 и члана 35. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица ( „Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

11.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Сл.гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005) и члана 35. тачка 9.
Статута Града Сремске Митровице (''Сл.лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града
Сремска Митровица, на
седници одржаној 06.02.2013. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.

РЕШЕЊЕ

Члан
4.
Одлуке
о
јавном
правобранилаштву града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
3/2008) , мења се и гласи:

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и
допуне Програма пословања ЈКП ''Комуналије''
из Сремске Митровице за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 22.01.2013. године.

„За градског јавног правобраниоца и
његовог заменика могу бити постављена лица
која су држављани Републике Србије, која
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06.02.2013.

13.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Сл.листу града
Сремска Митровица''.
На основу члана 35. тачка 22. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013.године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-10/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

РЕШЕЊЕ
проф.Милан Ковачевић,с.р.
I
12.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски
план Предшколске установе ''Пчелица'' у
Сремској Митровици за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 03.01.2013. године.

На основу члана 35. тачка 22. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Предшколске установе ''Пчелица'' у
Сремској Митровици за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 03.01.2013. године.

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

II
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: 022-9/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-8/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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14.

15.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Позоришта ''Добрица Милутиновић''
у Сремској Митровици за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 17.01.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања
Музеја
Срема
у
Сремској
Митровици за 2013 годину, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
10.01.2013. године.

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: 022-42/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-43/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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16.

17.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Галерије ''Лазар Возаревић'' из
Сремске Митровице за 2013. годину, усвојен од
стране Управног одбора на седници одржаној
17.01.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Завода за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици за 2013 годину,
усвојен од стране Управног одбора на седници
одржаној 18.01.2013. године.

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: 022-44/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-45/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.

78

06.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 1

18.

19.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Историјског архива Срем у Сремској
Митровици за 2013 годину, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
18.01.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Библиотеке ''Глигорије Возаровић''
из Сремске Митровице за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 18.01.2013. године.

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: 022-46/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-47/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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20.

21.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Центра за културу ''Сирмијумарт'' у
Сремској Митровици за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 10.01.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Установе за неговање културе
''Срем'' у Сремској Митровици за 2013. годину,
усвојен од стране Управног одбора на седници
одржаној 10.01.2013. године.

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: 022-48/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-49/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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22.

23.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ''Туристичке организације Града
Сремска Митровица'' за 2013.годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 18.01.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Пословно спортског центра ''Пинки''
у Сремској Митровици за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 18.01.2013. године.

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: 022-50/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-51/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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24.

25.

На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 35. тачка 32. Статута града
Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
РЕШЕЊЕ
I
I
ПРИХВАТА СЕ
предлог Анекса
Споразума
са
НАЛЕД-ом
потписаног
23.09.2008. године.
ДАЈЕ СЕ сагласност на
пословања Установе ''Атлетски
Сремска Митровица за 2013. годину,
од стране Управног одбора на
одржаној 17.01.2013. године.

Програм
стадион''
усвојене
седници

II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник
града
Сремска
Митровица
Бранислав
Недимовић да, у име града Сремска Митровица,
потпише овај Анекс Споразума.

II

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

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у ''Сл.листу града
Сремска Митровица''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-52/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 404-44/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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Број 1

све уписане у лист непокретности број 291
к.о. Засавица.
2. - Парцела број 2560/3 вештачко створено
неполодно земљиште у површини 2325 м2.
- Парцела број 2738/2 њива 2. класу у
површини 4517 м2.
- Парцела број 2738/4 вештачко створено
неполодно земљиште у површини 3066 м2.
- Парцела број 2738/5 вештачко створено
неполодно земљиште у површини 732 м2.
све уписане у лист непокретности број 201
к.о. Раденковић.

На основу члана 27. став 10. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“ број
72/2011) и члана 35. тачка 17. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица број 13/2012) Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одржаној
дана 06.02.2013. године, донела је

3. - Парцела број 44 вештачко створено
неполодно земљиште у површини 487 м2.
- Парцела број 45/6 вештачко створено
неполодно земљиште у површини 702 м2.
- Парцела број 46/2 вештачко створено
неполодно земљиште у површини 2610 м2.
све уписане у лист непокретности број 1139
к.о. Мачванска Митровица.

ЗАКЉУЧАК
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ПРИВАТНОЈ
СВОЈИНИ СА ВЛАСНИКА П.Д. „МАЧВА“
Д.О.О. ИЗ МАЧВАНСКЕ МИТРОВИЦЕ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ

II
I
О
преносу
права
својине
на
непокретностима из става 1. овог Закључка,
закључиће се посебан Уговор.

Прихвата се пренос права својине на
непокретностима у приватној својини са
власника ПД „Мачва“ Д.О.О. из Мачванске
Митровице у јавну својину Града Сремска
Митровица, без накнаде, на непокретностима:

III

1. - Парцела број 1605/11 њива 2. класе у
површини од 1346 м2.
- Парцела број 1606/1, вештачко створено
неплодно земљиште у површини од 5246 м2.
- Парцела број 1607/14 њива 2. класе у
површини од 1174 м2.
- Парцела број 2336 њива 5. класе у
површини од 3699 м2.
- Парцела број 2345 пашњак 3. класе у
површини од 2005 м2.
- Парцела број 2642 вештачко створено
неплодно земљиште у површини од 3638 м2.
- Парцела број 3208/3 вештачко створено
неплодно земљиште у површини од 3488 м2.
- Парцела број 3919/11 вештачко створено
неплодно земљиште у површини од 1555 м2.
- Парцела број 4923/1 вештачко створено
неплодно земљиште у површини од 10599
м2.
- Парцела број 4923/2 вештачко створено
неплодно земљиште у површини од 1424 м2.
- Парцела број 4923/3 вештачко створено
неплодно земљиште у површини од 58 м2.

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска
Митровица закључи Уговор о преносу права
својине, без накнаде.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-4/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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27.

28.

На основу члана 32.став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07). члана 44.став 1. Закона о спорту
(„Сл.гласник РС“ бр.24/2011), члана 35. став 1.
тачка 27. Статута Града Сремске Митровице
(„Сл.лист
Града
Сремска
Митровица“
бр.13/2012),
Скупштина
Града
Сремска
Митровица је, на својој седници, одржаној
06.02.2013. године, донела

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',
бр. 129/07) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице, (''Сл. лист града
Сремска Митровица'', број 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ ИМЕНА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама Статута Јавног комуналног предузећа
„Комуналије“, који је Управни одбор донео
26.12.2012. године.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу
имена Града Сремска Митровица у називу
Кошаркашки савез Града и то тако што ће се
исти звати: „Кошаркашки савез Града Сремска
Митровица“

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“

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-12/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 024-1/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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29.

30.

На основу члана 35. став 1. тачка 10.
Статута града Сремске Митровице (''Сл. лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 06.02.2013. године, донела је

На основу члана 35. став 1. тачка 10.
Статута града Сремске Митровице (''Сл.лист
града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 06.02.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА ''СРЕМ-МАЧВА'' СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Установе
Атлетски стадион Сремска Митровица, који је
Управни одбор донео на седници одржаној
12.09.2012. године.

МИХАЈЛО ЂОКИЋ разрешава се
дужности члана Управног одбора
ЈКП
Регионална депонија ''Срем-Мачва'' у Сремској
Митровици.
II
НАДА
ТОЈАГИЋ
из
Лаћарка,
Љубомира Павкова Кике 71, именује се за члана
Управног одбора овог јавног предузећа као
представник Министарства надлежног за
послове заштите животне средине.

II

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

III
Ово решење биће објављено у
''Службеном листу града Сремска Митровица'',
а ступа на снагу даном доношења решења у
идентичном тексту од стране Скупштине града
Шапца.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-236/2012-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 023-69/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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31.

II

На основу члана 22. Закона о јавним
службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94),
члана 123. Закона о социјалној заштити
(''Сл.гласник РС'', бр., 24/2011) и члана 35. став
1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', број
13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица, на седници одржаној 06.02.2013.
године, донела је

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-41/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

проф.Милан Ковачевић,с.р.

I

32.

ДРАШКО ДАНИЛОВИЋ, разрешава
се дужности председника Управног одбора
Центра за социјални рад ''Сава'' у Сремској
Митровици,

На основу члана 22. Закона о јавним
службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94),
члана 123. Закона о социјалној заштити
(''Сл.гласник РС'', бр., 24/2011) и члана 35. став
1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', број
13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица, на седници одржаној 06.02.2013.
године, донела је

Дужности чланова Управног одбора
Центра за социјални рад ''Сава'' у Сремској
Митровици, разрешавају се:
-

КРИСТИНА МИШЧЕВИЋ, Илирска 18.
Ср. Митровица,

-

ХАЈРУДИН ДУРМАНОВИЋ, Нови шор
78, Ср. Митровица

-

СИНИША СТЕФАНОВИЋ,

-

ВАЛЕНТИНА НИКШИЋ, радник Центра
за социјални рад,

-

ВЛАДИСЛАВА МАТОВИЋ,
Центра за социјални рад,

-

ЈЕЛЕНА ДУДИЋ-ГЛАМОЧАК, радник
Центра за социјални рад.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I

радник

МИРКО ДРАГОЈЛОВИЋ из Сремске
Митровице, Николе Тесле 32, именује се за
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председника Управног одбора Центра за
социјални рад ''Сава'' у Сремској Митровици,

Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

а за чланове Управног одбора Центра
за социјални рад ''Сава'' у Сремској Митровици,
именују се:
-

СТОЈА ГАВРАНОВИЋ из Сремске
Митровице, Матије Иванића

-

СИНИША ФЕРДОШ из Дивоша,
Лекина 53

-

МИРЈАНА МАРТИНОВИЋ,
из
Сремске Митровице, Стари мост 29

-

РАДМИЛА БЕАДЕР из Сремске
Митровице, Жртава фашизма 37

Број 1

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ ''ЛАЗАР
ВОЗАРЕВИЋ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

I
ГОСПА ПЕТКОВИЋ именује се за
члана Управног одбора Галерије ''Лазар
Возаревић'' у Сремској Митровици, из реда
запослених.

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: 022-62/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-39/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.

34.
33.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94),
члана 123. Закона о социјалној заштити
(''Сл.гласник РС'', бр., 24/2011) и члана 35. став
1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', број
13/2012),
Скупштина
града
Сремска

На основу члана 41. Закона о култури и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 12/2013), Скупштина града
87

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

06.02.2013.

Митровица, на седници одржаној 06.02.2013.
године, донела је

35.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 22. Закона о јавним
службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94),
члана 123. Закона о социјалној заштити
(''Сл.гласник РС'', бр., 24/2011) и члана 35. став
1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', број
13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица, на седници одржаној 06.02.2013.
године, донела је

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, разрешава
се дужности председника Надзорног одбора
Центра за социјални рад ''Сава'' у Сремској
Митровици,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

а дужности чланова Надзорног одбора
Центра за социјални рад ''Сава'' у Сремској
Митровици, разрешавају се:

I
-

ЉУБИЦА БОРИЋ из Сремске
Митровице, П. Крањчевића 38

-

НАДА
ЦВЕТКОВИЋ,
Центра за социјални рад

радник

-

ЈЕЛЕНА
КУЗМИНАЦ,
Центра за социјални рад

радник

-

СВЕТЛАНА ПЕТРОВИЋ, радник
Центра за социјални рад

МИЛОЈКА СТАНКОВИЋ из Сремске
Митровице, Водна 40/8, именује се за
председника Надзорног одбора Центра за
социјални рад ''Сава'' у Сремској Митровици,
а за чланове Надзорног одбора Центра
за социјални рад ''Сава'' у Сремској Митровици,
именују се:
-

II

-

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

НЕБОЈША КОЊЕВИЋ из Сремске
Митровице, Милоша Обилића 56
ЈЕЛИЦА МИЈАТОВИЋ из Лаћарка,
Железничка 146
II

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: 022-40/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-38/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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36.

37.

На основу члана 13. Закона о референдуму и
народној иницијативи (''Сл.гласник РС'', бр.
48/94 и 11/98) и члана 35. тачка 33. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011) 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
06.02.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БЕШЕНОВО

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МИТРОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ – ИЗ РЕДА
САВЕТА РОДИТЕЉА

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
референдума, заказаног за 23. и 24.02.2013.
године, ради изјашњавања грађана о Предлогу
Одлуке о укидању самодоприноса на подручју
Месне заједнице Бешеново.

I
Дужности чланова Школског одбора
Гимназије ''Иво Лола Рибар'' у Сремској
Митровици
из
реда
савета
родитеља
разрешавају се:

II

-

У Комисију се именују:
За председника
Душица Рокић

ЉИЉАНА ШАРАЦ и
ТАТЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
II

За чланове:
1. Милош Латас
2. Дуле Шимуновачки

У Школски одбор Гимназије ''Иво Лола
Рибар'' у Сремској Митровици – из реда савета
родитеља именују се:

III

-

Задатак Комисије утврђен је Одлуком о
расписивању референдума на подручју Месне
заједнице Бешеново.

-

IV

СЛАВЕНКА МИТРОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ
из Сремске Митровице, Стевана Сремца
113
ЗВОНКО
ШТИМАЦ
из
Сремске
Митровице, Дудара 7
III

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: 02-12/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-10/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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38.

39.

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011) 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
06.02.2013.године, донела је

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011) 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
06.02.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ НИКОЛА ТЕСЛА“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ –ИЗ РЕДА
САВЕТА РОДИТЕЉА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ТРИВА ВИТАСОВИЋ-ЛЕБАРНИК''
ИЗ ЛАЋАРКА – ИЗ РЕДА САВЕТА
РОДИТЕЉА

I

I

Дужности члана Школског одбора
средње школе „Никола Тесла“ у Сремској
Митровици из реда савета родитеља разрешава
се:

Дужности члана Школског одбора
Основне школе „Трива Витасовић-Лебарник“ из
Лаћарка из реда савета родитеља разрешава се:

- ПЕРИЦА
Кикина 15

ОВШЕК

из

- ЈОВАНКА ТОМИЋ из Лаћарка,
Вашарска бб.

Лаћарка,

II
II
У Школски одбор Основне школе
„Трива Витасовић-Лебарник“ из Лаћарка – из
реда савета родитеља именује се:

У Школски одбор средње школе
„Никола Тесла„ – из реда савета родитеља
именује се:

- ВЕРИЦА МЕДАР из Лаћарка, Савска
- ИЛИЈА СЛОМО из
Митровице, Триве Витасовић бр. 3

Сремске

31.
III

III
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: 022-16/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-15/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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40.

41.

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.72/9 и 52/11) и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Mитровица на седници одржаној
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

I
I
Разрешавају се дужности чланова
Управног одбора ПУ ''Пчелица'' у Сремској
Митровици из реда локалне самоуправе
-

Разрешавају се дужности члановa
Управног одбора Предшколске установе
''Пчелица'' у Сремској Митровици, из реда
запослених:

ТАНКОСАВА СИМИЋ, Задружна
15, Ср. Митровица
РАДИВОЈЕ ГОЛУБОВИЋ из
Сремске Раче, Савска 13
ГОРАН ОСТОЈИЋ из Шуљма,
Фрушкогорска 3

-

ДРАГАНА
БУДОШАН,
из
Ср.
Митровице,
ВЕСНА ЛУКИЋ, из Ср. Митровице,
МИРОСЛАВА ИЛИЈИЋ из Ср.
Митровице.

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: 022-13/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-12/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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42.

43.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.72/9 и 52/11) и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Mитровица на седници одржаној
06.02.2013. 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
06.02.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

I
У Управни одбор ПУ ''Пчелица'' у
Сремској Митровици из реда локалне
самоуправе именују се:

I
Разрешавају се дужности члановa
Управног одбора Предшколске установе
''Пчелица'' у Сремској Митровици, из реда
родитеља и то:
-

-

ЉУБИЦА ЖУНИЋ из Сремске
Митровице
МАРИНА
МАЉКОВИЋРАНИТОВИЋ
из
Сремске
Митровице и
СЛАЂАНА МИРЧЕТА из Сремске
Митровице

-

ТАНКОСАВА СИМИЋ, Задружна
15, Ср. Митровица
РАДИВОЈЕ
ГОЛУБОВИЋ
из
Сремске Раче, Савска 13
ГОРАН ОСТОЈИЋ из Шуљма,
Фрушкогорска 3
II

У Управни одбор ПУ ''Пчелица'' у
Сремској Митровици из реда запослених
именују се:

II

-

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

-

ДРАГАНА БУДОШАН, из Ср.
Митровице,
ВЕСНА ЛУКИЋ, из Ср. Митровице,
МИРОСЛАВА ИЛИЈИЋ из Ср.
Митровице.
III

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

У Управни одбор ПУ ''Пчелица'' у
Сремској Митровици из реда савета родитеља
именују се:

Број: 022-11/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица

-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

-

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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ЉУБИЦА ЖУНИЋ из Сремске
Митровице
МАРИНА
МАЉКОВИЋРАНИТОВИЋ
из
Сремске
Митровице

06.02.2013.
-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СЛАЂАНА МИРЧЕТА из Сремске
Митровице

Број 1

траје 40 часова у радној недељи и распоређује
се у 5 радних дана, тако да дневно радно време
износи 8 часова.
2. Запослени раде једнократно.
3. Радно време почиње у 7 часова, а
завршава се у 15 часова.
4. Изузетно, радно време шалтера
градских управа у Услужном центру, поред
радног времена прописаног у тачки од 1. до 3.,
за рад са странкама, одређује се као дежурство
и средом од 15-19 часова и суботом од 8-12
часова.
Прерасподелу
радног
времена
запосленима који раде на шалтерима градских
управа у Услужном центру, у смислу
претходног става, утврђују ресорни начелници.
5. Запослени има право на одмор у току
дневног рада, у трајању од пола сата, који
користи у интервалу од 9,30 до 10,30 часова.
Запослени су дужни да своје право на одмор у
току дневног рада, користе тако да се рад у
одређеној организационој јединици, као и на
одређеној врсти послова, ни у једном периоду
не прекида.
6. Уколико то налаже природа посла,
распоред радног времена утврђен у овим
решењем, поједином запосленом може на
другачији начин, посебним решењем, уредити
начелник надлежне градске управе, секретар
Скупштине града, односно градски јавни
правобранилац Града Сремска Митровица.
7. Ступањем на снагу овог решења
престаје да важи решење које је донео
Градоначелник број130-1/2010-II од 20.10.2010.
године („Сл.лист Града Сремска Митровица“
бр.7/2010).
8. Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-14/2013-I
Дана: 06.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
44.

На основу члана 44. тачка 4. и члана 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 36а. Закона
о радним односима у државним органима
(„Сл.гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др
закон*, 49/99 – др.закон**, 34/2001 –
др.закон***, 39/2002, 49/2005 – одлука УСРС,
79/2005 – др.закон, 81/2005 – исп.др.закона и
83/2005 - испр. закона) и члана 55. став 1. тачка
7. Статута Града Сремске Митровице („Сл.лист
Града Сремска Митровица“ бр.13/2012),
Градоначелник Града Сремска Митровица
донео је

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У
ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ГРАДА И
ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 130-3/2013-II
Дана, 06.02.2013.године
Сремска Митровица

1. Радно време у градским управама,
Стручној служби Скупштине Града и Јавном
правобранилаштву Града Сремска Митровица

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бранислав Недимовић,с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ

46

45.

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 16. седници
одржаној 16.01.2013.године, донело је

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 16. седници
одржаној 16.01.2013.године, донело је

РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ
ВЛАДИМИР
ПЕТКОВИЋ,
дипломирани
правник
из
Сремске
Митровице, поставља се за начелника
Градске управе за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове
Града Сремска
Митровица, на период од 5 година, од дана
доношења овог решења.

I
ВАСИЛИЈА БРОЦИЋ, дипломирани
правник из Лаћарка, 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
Ово решење објавити у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број:112-164/2012-III
Датум: 16.01.2013. године
Сремска Митровица

Број: 112-139/2012-III
Датум: 16.01.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бранислав Недимовић, с.р.

Бранислав Недимовић, с.р.
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47.

48.

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 16. седници
одржаној 16.01.2013.године, донело је

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 16. седници
одржаној 16.01.2013.године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ВЛАДИМИР
НАСТОВИЋ,
дипломирани инжењер пољопривреде из
Манђелоса, поставља се за начелника
Градске управе за пољопривреду Града
Сремска Митровица, на период од 5 година,
од дана доношења овог решења.

ДУШКО
ШАРОШКОВИЋ,
дипломирани
правник
из
Сремске
Митровице, поставља се за начелника
Градске управе за буџет и финансије Града
Сремска Митровица, на период од 5 година,
од дана доношења овог решења.

II

II

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

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 112-176/2012-III
Датум: 16.01.2013. године
Сремска Митровица

Број: 112-172/2012-III
Датум: 16.01.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бранислав Недимовић, с.р.

Бранислав Недимовић, с.р.
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49.

50.

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 16. седници
одржаној 16.01.2013.године, донело је

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 16. седници
одржаној 16.01.2013.године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

САЊА КОВАЧЕВИЋ, дипломирани
инжењер пољопривреде – агроекономије из
Мачванске
Митровице, поставља се за
начелника Градске управе за привреду и
предузетништво Града Сремска Митровица,
на период од 5 година, од дана доношења
овог решења.

ДУШАН ВРГОВИЋ, дипломирани
економиста
из
Сремске
Митровице,
поставља се за заменика начелника Градске
управе за буџет и финансије Града Сремска
Митровица, на период од 5 година, од дана
доношења овог решења.
II

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

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број:112-171/2012-III
Датум: 16.01.2013. године
Сремска Митровица

Број: 112-178/2012-III
Датум: 16.01.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Бранислав Недимовић, с.р.

Бранислав Недимовић, с.р.
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51.

52.

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 16. седници
одржаној 16.01.2013.године, донело је

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 17. седници
одржаној 24.01.2013.године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

МИРЈАНА ЈОЧИЋ, дипломирани
правник из Сремске Митровице, поставља
се за заменика начелника Градске управе за
опште и заједничке послове Града Сремска
Митровица, на период од 5 година, од дана
доношења овог решења.

ЖЕЉКО
НОВАКОВИЋ,
дипломирани економиста из Лаћарка,
поставља се за начелника Градске управе за
здравствену, социјалну и заштиту животне
средине Града Сремска Митровица, на
период од 5 година, од дана доношења овог
решења.

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

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 112-177/2012-III
Датум: 16.01.2013. године
Сремска Митровица

Број: 112-175/2012-III
Датум: 24.01.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Бранислав Недимовић,с.р.

Томислав Јанковић, с.р.
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53.

54.

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 17. седници
одржаној 24.01.2013.године, донело је

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) и члана 40. став 4.
Пословника о раду Градског већа Града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр.14/2012), Градско веће Града
Сремска Митровица на својој 17. седници
одржаној 24.01.2013.године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

МИРЈАНА
ПЈЕВАЦ,
професор
разредне наставе из Сремске Митровице,
поставља се за начелника Градске управе за
образовање Града Сремска Митровица, на
период од 5 година, од дана доношења овог
решења.

ИЛИЈА НЕДИЋ, професор историје
из Кузмина, поставља се за начелника
Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица, на период од 5
година, од дана доношења овог решења.
II

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

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 112-174/2012-III
Датум: 24.01.2013. године
Сремска Митровица

Број: 112-173/2012-III
Датум: 24.01.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Томислав Јанковић, с.р.

Томислав Јанковић, с.р.
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Број 1

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

страна

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2013. ГОДИНУ
ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2013. ГОДИНИ
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ
ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА
ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ПОДИЗАЊА НОВИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА – ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
ЗА 2013. ГОДИНУ
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИОБАЛНОГ ПОДРУЧЈА ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ САВЕ ОД РКМ 121
+ 277 К.О. ХРТКОВЦИ ОПШТИНА РУМА ДО РКМ 123 + 772 К.О.
ЈАРАК ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЕЛИКИМ РАДИНЦИМА
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕШЕНОВО
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''КОМУНАЛИЈЕ'' ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПОЗОРИШТА ''ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ'' ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА МУЗЕЈА СРЕМА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА
2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ГАЛЕРИЈЕ ''ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ'' ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ИЗ
СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
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