СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
17. децембар 2013.

Година V
број 13

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

се отуђује у сврху лагализације, накнада за
уређивање
грађевинског
земљишта
у
легализацији и друга питања од значаја за
спровођење поступка легализације објеката у
складу са Законом.
Члан 2.

319.

На основу члана 83. и члана 96. Закона о
планирању и изградњи („Служени гласник РС“,
број 72/2009 и 81/2009), члана 1. и члана 28.
Закона о легализацији о објеката („Службени
гласник РС“, број 95/2013) и члана 35. тачка 7.
Статута Града Сремске Митровице („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
својој седници одржаној 17.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА У СВРХУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА И НАКНАДИ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак и
начин отуђења грађевинског земљишта, које је
у јавној својини Града Сремска Митровица у
сврху легализације објеката (у даљем тексту:
грађевинско земљиште у јавној својини), цена
грађевинског земиљишта у јавној својини које

Град Сремска Митровица отуђује
грађевинско земљиште у јавној својини у сврху
лагализације објеката непосредном погодбом, у
складу са законом, донетим подзаконским
актима којима се уређују нека питања везана за
легализацију објеката и овом Одлуком.
II ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ У СВРХУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЈЕКТА
Члан 3.
Захтев
за
отуђење
грађевинског
земљишта у јавној својини у сврху лагализације
подноси се Градском већу Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: Градско веће).
Уз захтев из става 1. Подноси се:
- извод из јавне евиденције непокретности за
парцелу чије се отуђење захтева,
- геодетски снимак и
- изјашњење надлежне управе да је легализација
могућа са предлогом за отуђење земљишта,
према стању објекта.
Члан 4.
Захтев са документацијом доставља се
Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица'' (у даљем тексту:
Дирекција), која обавља неопходне претходне
радње, уколико за тим постоји потреба
(препарцелација и парцелација).
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На основу података о тржишној
вредности земљишта по урбанистичким зонама,
прибављених од надлежног органа, Дирекција
утврђује цену за конкретну парцелу. Подаци о
тржишној вредности земљишта прибављају се
од надлежног органа свака 3 месеца.
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Уколико се цена плаћа у месечним
износима, неисплаћени део цене подлеже
промени сваких шест месеци, у складу са растом
цена на мало, према подацима Републичког
завода за статистику.
IV НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ПОСТУПКУЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

Члан 5.
Пошто утврди да су испуњени услови за
отуђење грађевинског земљишта у јавној
својини непосредном погодбом у сврху
легализације, Комисија за спровођење поступка
располагања грађевинским земљиштем(у даљем
тексту: Комисија), образована у складу са
посебном Одлуком, сачињава предлог решења о
отуђењу земљишта непосредном погодобом и
исти доставља Градском већу ради одлучивања.
Градско веће, на основу предлога
решења из става 1. овог члана, доноси решење
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини, непосредном погодбом, у сврху
легализације.

Члан 9.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта,у поступку
легализације објеката,
утврђује се на основу следећих критеријума:
степена комуналне опремљености, годишњих
програма за уређивање грађевинског земљишта,
урбанистичке зоне, намене и површине објекта.
Члан 10.
Степен
комуналне
опремљености
подразумева
степен
изграђености
мреже
инфраструктуре.

Члан 6.

Члан 11.

Решење из члана 5. став 2. доставља се
подносиоцу захтева.
По коначности решења из става 1. овог
члана закључује се уговор о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини између
Града Сремска Митровица и лица коме се
земљиште отуђује. У име Града уговор
потписује Градоначелник.

Годишњи
програм
уређивања
грађевинског земљишта доноси Скупштина града
на предлог ЈП "Дирекција за изградњу града
Сремска Митровица" (у даљем тексту:
Дирекција).
Члан 12.

III ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ У
СВРХУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И НАЧИН
ПЛАЋАЊА

Подручје града Сремска Митровица у
смислу ове одлуке дели се на девет
урбанистичких зона (у даљем тексту: зоне), које
су основ за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта.

Члан 7.
Цена грађевинског земљишта у јавној
својини које се отуђује у сврху легализације
утврђује се према тржишној вредности конкретне
парцеле која се прибавља од надлежног органа.

За парцеле које припадају различитим
зонама основ за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта је зона вишег ранга.
Саставни део ове одлуке је списак
подручја које обухватају поједине зоне.

Члан 8.

Члан 13.

Цену из члана 7.ове Одлуке плаћа лице
коме се грађевинско земљиште у јавној својини
отуђује.
Ценаиз претходног става плаћа се
једнократно или у месечним ратама, најдуже до
120 месеци.

Намена грађевинског земљишта за које се
утврђује накнада за уређивање грађевинског
земљишта може бити: становање, комерцијална
делатност, производна делатност и остале намене.
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Члан 17.

Накнаду за уређивање грађевинског
земљишта за објекте изграђене, дограђене
односно реконструисане без грађевинске дозволе,
по овој одлуци, плаћа власник наведеног објекта
(у даљем тексту: власник објекта).
Накнаду из става 1.овог члана власник
објекта плаћа на основу уговора о накнади за
уређивање грађевинског земљишта (у даљем
тексту: уговор) који закључује са Дирекцијом.
Изузетно од одредаба става 1. овог члана,
за објекте изграђене, дограђене односно
реконструисане без грађевинске дозволе из
средстава буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе,
односно средстава правних лица чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина, односно
јединица локалне самоуправе, не плаћа се
накнада.

Трошкови опремања обухватају трошкове
за:
- изградњу објеката: електроенергетских,
фекалне канализације, атмосферске канализације,
водоводне мреже, коловоза, паркинга, тротоара и
изградњу и уређење јавних зелених површина са
пратећим садржајем.
Трошкови опремања се утврђују према
функционалном
рангу
мреже
за
чије
финансирање служе и односи се на:
- магистралну и примарну мрежу и
- секундарну мрежу.
Обрачун трошкова из става 2.овог члана
се врши према функционалном рангу, и то:
- трошкови изградње магистралне и
примарне мреже (објекти и радови који су од
непосредног утицаја на укупни капацитет и
функцију одговарајућег комуналног система и
имају значај за подручје Града, као и објекти и
радови који опслужују два или више стамбених
блокова, постојећих или планираних, или ужих
просторних целина друге намене и имају значај
само за подручје Града);
- трошкови изградње секундарне мреже
(делови комуналних система који опслужују два
или више објеката у једном стамбеном блоку или
ужој просторној целини друге намене и од значаја
су само за тај стамбени блок или ужу просторну
целину).
Радови на изградњи комуналних објекта,
у делу који служи само појединим стамбеним
зградама или објектима друге намене, у циљу
повезивања тих објеката са одговарајућим
системима градске комуналне инфраструктуре
(прикључци), сматрају се саставним деловима
објеката којима служе, не исказују се у оквиру
радова на уређивању грађевинског земљишта и
нису садржани у накнади за уређивање
грађевинског земљишта.
Извођење и финансирање радова, из
претходног става, сноси власник објекта.

Члан 15.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта (у даљем тексту: накнада) обухвата
трошкове припремања грађевинског земљишта (у
даљем тексту: трошкови припремања) и трошкове
опремања грађевинског земљишта (у даљем
тексту: трошкови опремања) зависно од степена
комуналне опремљености, зоне, намене и
површине објекта, а према годишњем програму
уређења грађевинског земљишта.
Трошкови
уређивања
грађевинског
земљишта обухватају и накнаду за изградњу
паркинга на површинама јавне намене.
Трошкови
уређивања
грађевинског
земљишта
не
обухватају
трошкове
инфраструктуре, које власникобјекта посебно
уговара са надлежним предузећем (ТТ објекти и
мрежа, кабловски и дистрибутивни систем,
топлификација, гасификација и др.).
Члан 16.

Члан 18.

Трошкови
припремања
обухватају
трошкове за:
- истражне радове, израду геодетских, геолошких
и других подлога, израду планске и пројектне
документације, решавање имовинско-правних
односа, расељавање, рушење објеката који су за
то планом предвиђени, санирање терена, израду
програма за уређивање грађевинског земљишта за
текућу годину и друге радове.

Намене
објекта-простора,
односно
земљишта у смислу ове одлуке, за које се утврђује
накнада су:
1. Стамбени објекти (породични
стамбени објекти на засебним парцелама и
економски објекти на тим парцелама, стамбени
простори у стамбено-пословним објектима,
стамбени простори у колективним стамбеним
3
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зградама са више засебних стамбених јединица и
помоћни објекти уз наведене објекте).
Под
економским
објектима
се
подразумевају следећи објекти: летње кухиње,
амбари, пушнице, надстрешнице за машине,
магацини хране и објекти намењени исхрани
стоке, товилишта, штале и сл.
Под помоћним објектима подразумевају
се следећи објекти: гараже, котларнице, шупе и
сл.
2. Објекти друштвеног стандарда и
објекти привредно-производне делатности
(школе, факултети, дечије установе, установе
социјалне заштите, здравствени објекти, објекти
културе, објекти спорта и верски објекти,
производно
занатство,
индустрија,
грађевинарство, комунални објекти, пијаце,
саобраћајни и пратећи објекти, гараже, пратећи
складишни, стоваришни и магацински простор уз
привредно-производне објекте, као и пратећи
пословно-канцеларијски простор у привредним
односно производном објекту и пратећи гаражни
простор у овим објектима, колске ваге и
пољопривредни објекти и објекти за прераду
пољопривредних производа).
3.
Објекти
пословно-услужне
делатности
и
пословно-комерцијалне
делатности (угоститељски објекти, хотелијерски
објекти,
банке,
осигуравајућа
друштва,
мењачнице, атељеи, галерије, изложбени салони,
спортски терени и пословни садржаји у објектима
спорта за комерцијалну употребу, услужно
занатство
и пратећи
гаражни простор,
административни, комерцијални, трговински
објекти, тржни центри, трговина на велико,
дисконти,
шопинг
молови,
складишта,
стоваришта, магацини, објекти забаве и разоноде
(кладионице, коцкарнице, видео клубови), остали
објекти комерцијалног карактера и пратећи
гаражни простор).
4. Објекти чија се делатност обавља на
отвореном простору (бензинске пумпе, спортски
терени, грађаре, пилане, стоваришта и сви други
објекти чија се делатност обавља и на отвореном
простору).
Намена објекта - простора, који нису
наведени у ставу 1.овог члана утврђују се према
најсличнијој намени.
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U.C2.100: 2002 ("Сл. лист СРЈ", бр. 32/2002),
према зони утврђеној у члану 4. ове одлуке,
намени објекта и трошковима уређења
грађевинског земљишта.
Накнада за објекте из члана 18.став 1.
тачка 4.обрачунава се по m² нето површине
објекта и комплекса земљишта уз објекат.
Висина накнаде исказана је у табелама 1,
1а, 2, 3, и 4. које су саставни део ове одлуке.
Број паркинг места који представљају
основ за обрачун из члана 15. став 2. ове одлуке
утврђује се на основу броја стамбених, односно
пословних јединица, тако што обрачунава једно
паркинг место на једну стамбену, односно
пословну јединицу, с тим да уколико дође до
формирања већих пословних јединица од 70 м2
нето површине, утврђује се накнада за једно
паркинг место на сваких 70 м2 нето површине
умањено за паркинг места обезбеђена на
сопственој парцели.
У случају из члана 15.став 2.ове одлуке
висина накнаде дата је у табели 5 која је саставни
део одлуке.
Члан 20.
За реконструкцију, адаптацију као и
промену намене стамбеног у пословни простор,
плаћа се разлика у цени и површини у зависности
од намене објекта, односно простора.
За реконструкцију, адаптацију као и
промену намене пословног простора у пословни
простор друге намене, плаћа се разлика у цени и
површини у зависности од намене простора.
Члан 21.
Висина накнаде, утврђена на начин из
члана 19.ове одлуке, умањује се на следећи начин:
1) за 25%:
- површине отвореног простора;
2) за 50%:
- гараже (сем слободностојећих);
- помоћни простори у оквиру објекта за
становање из члана 18. става 1. тачка 1.ове одлуке
(гаражни простор, ајнфорти, вешернице и оставе у
колективном и стамбено пословном објекту, шупе
за огрев и сл.);
- отворени базени уз породичну
индивидуалну стамбену зграду;
- површине у подрумским етажама;
- површине склоништа;
3) за 75%:

Члан 19.
Накнада се обрачунава по m² нето
површине објекта - простора за који се утврђује
накнада за уређивање грађевинског земљишта, на
основу, пројекта изведеног објекта, а према SRPS
4
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- површине на отвореном простору
рекреативно-спортски објекти и објекти забаве и
разоноде;
- површине на отвореном простору које
чине функционалну целину са објектом (колске
ваге и сл.);
- економски простори из члана 18. став 1.
тачка 1. ове одлуке.
Отворени простор из става 1.овог члана
представља површину која конструкционо и
функционално припада згради и има једну или
више непосредних веза са спољним простором
(лођа, балкон, тераса, галерија, трем, веранда и
слично).
Отворени простори могу да буду:
- покривени простори који нису затворени
са свих страна до пуне спратне висине (нпр.
покривени балкони);
- непокривени простори али органичени
парапетним зидовима, венцима, рукохватима
(нпр. непокривени балкони).
Умањење се примењује само по једном
основу и то оном који је најповољнији за
инвеститора.

обрачунава се накнада за уређивање грађевинског
земљишта по основу трошкова магистралне и
примарне мреже и трошкова секундарне мреже за
објекте водовода, уколико постоји изграђена
мрежа.

Члан 22.

Члан 26.

Изузетно од одредбе члана 19.ове одлуке:
- за легализацију стамбеног објекта, на
катастарској парцели на којој има или је био
легално изграђен објекат, за површину са већ
изграђеним или срушеним стамбеним објектом до
200 m² нето површине, накнада се обрачунава
само по основу трошкова примарне и магистралне
мреже, а за преостали део површине објекта који
се гради, преко површине од 200 m² плаћа се пун
износ накнаде;
- за реконструкцију таванског у стамбени
простор и доградњу поткровља на објектима са
равним кровом, накнада се обрачунава само по
основу трошкова примарне и магистралне мреже.

Уколико је на парцели на којој се
легализује
објекат
срушен
легалан
објекат,власник објектаплаћа накнаду за разлику
у површини и намени између објекта који
легализује и објекта који је срушен.
Легалност објекта из става 1.овог члана се
доказује: изводом из листа непокретности,
копијом
плана,
грађевинском
дозволом,
употребном
дозволом,
техничком
документацијом и увидом на лицу места, што ће
обавити овлашћено лице Дирекције.

Члан 24.
Власнику објекта, који је сопственим
средствима учествовао у изградњи појединих
објеката комуналне инфраструктуре, сразмерно се
умањује износ утврђене накнаде, уз подношење
одговарајућег
доказа
о
учешћу
у
суфинансирању.Као доказ признаје се уговор о
суфинансирању или потврда месне заједнице.
Члан 25.
Уколико је предмет легализације посебан
физички део објекта (стан, пословни простор,
гаража и слично), обрачунава се нето корисна
површина посебног физичког дела, без обзира на
укупну површину објекта у којој се тај посебан
физички део налази.

Члан 27.
Власник објекта подноси писмени захтев
за плаћање накнаде за уређење грађевинског
земљишта Дирекцији.
Уколико је власник објекта правно лице,
уз захтев из става 1. овог члана прилаже се
следећа документација:
- лист непокретности,
- пројекат изведеног објекта,
- извод из регистра надлежног органа
(АПР) и
- други докази који могу утицати на
утврђивање висине накнаде.

Члан 23.
Накнада се не плаћа за легалигацију
стамбених објеката у VII и VIII зони, осим
трошкова секундарне мреже водовода, уколико
постоји изграђена мрежа.
За легалигацију стамбених објеката у VI
зони обрачунава се по основу трошкова
магистралне и примарне мреже и трошкова
секундарне мреже објеката фекалне канализације
и водовода, уколико постоји изграђена мрежа.
За објекте из члана 18.став 1.тачка 2), 3) и
4)у насељеном месту Лаћарак и у VII и VIII зони,
5
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Уколико је власник објекта физичко лице,
уз захтев из става 1. овог члана прилаже се
следећа документација:
лист непокретности,
пројекат изведеног објекта и
други докази који могу утицати на
утврђивање висине накнаде.

грађевинског земљишта на рате, може поднети
захтев за отплату преосталог дуга у целости, уз
могућност умањења дуга за 30%.

Члан 28.

Уговори којима се уређује висина и начин
плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у сврху легализације, као и уговори о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини,
по којима није истекао уговорени рок плаћања, а
који су закључени на основу Закона о планирању
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/2003 и
34/2006), Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011) и
прописа донетих на основу тих Закона, остају на
снази и после доношења ове Одлуке.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.

Власник објекта плаћа накнаду за
уређивање грађевинског земљишта, обрачунату у
складу са овом Одлуком, једнократно или у
ратама.
Уколико се накнада плаћа једнократно,
износ накнаде обрачунат по одредбама ове
Одлуке умањује се за 30%, а плаћа се у року од 7
дана од дана обрачуна.
Уколико се као начин плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта утврди
плаћање у ратама, плаћање се врши у једнаким
месечним ратама до 240 месеци.

Члан 33.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта у Јавној својини
Града Сремска Митровица у поступку
легализације објеката и накнади за уређивање
грађевинског земљишта у поступку легализације
(''Службени лист Града Сремска Митровица'', број
2/2010, 5/2011, 16/2012-исправка и 17/2012).

Члан 29.
Уколико се накнада за уређивање
грађевинског земљишта плаћа у ратама,
неисплаћене рате подлежу усклађивању једанпут
годишње (по истеку календарске године) са
стопом раста потрошачких цена у Републици
Србији за претходну годину.

Члан 34.

Члан 30.

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

Уколико је власнику објекта утврђена
накнада за уређивање грађевинског земљишта на
износ од 1.000.000,00 и више динара, обезбеђење
плаћања накнаде врши се стављањем хипотеке на
објекат који се легализује, на основу заложне
изјаве.

Број: 463-165/2013Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Члан 31.

проф. Милан Ковачевић

Власник објекта односно инвеститор који
је закључио уговор о накнади за уређивање
СПИСАК ПОДРУЧЈА ПО ЗОНАМА
ПРВА Е ЗОНА
1.
-

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
УЛИЦА ДОСИТЕЈЕВА
УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА ДО ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА
ЖИТНИ ТРГ
УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ДО СТАРОГ ШОРА
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УЛИЦА МАСАРИКОВА
ПРОЛАЗ ЗЕЛЕНО ДРВО
УЛИЦА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА
УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ
УЛИЦА СОЛАРСКИ ТРГ
ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА
ТРГ ГРАДСКИ ПАРК
ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА
ТРГ СВЕТОГ СТЕФАНА
ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА
УЛИЦА ШЕЋЕР СОКАК ДО УЛИЦЕ ДР. ИЛИЈЕ БАЈИЋА И ПРОЛАЗА ЗЕЛЕНО ДРВО

ПРВА ЗОНА
1.
-

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЛИЦА 28. МАРТА
УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА
УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЂА
УЛИЦА ВОДНА
УЛИЦА ДР.ИЛИЈЕ БАЈИЋА
УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА ОД ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА
УЛИЦА ЗАНАТЛИЈСКА
УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА
УЛИЦА ИЛАРИОНА РУВАРЦА
УЛИЦА ЈЕВРЕМА ВИДИЋА
УЛИЦА ЈУПИТЕРОВА
УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОД СТАРОГ ШОРА
УЛИЦА МУЗЕЈСКА
НАСЕЉЕ ДЕКАНСКЕ БАШТЕ
УЛИЦА ПАРОБРОДСКА
УЛИЦА ПИВАРСКА
УЛИЦА ПРОМЕНАДА ДО ВОДНЕ
УЛИЦА ПУШКИНОВА
УЛИЦА РАТАРСКА
УЛИЦА РИБАРСКА ОБАЛА
УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА ДО ПРОЛАЗА ЗА СПОМЕН ГРОБЉЕ
УЛИЦА СВЕТЛА
УЛИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
УЛИЦА СТАРИ ШОР
УЛИЦА ЦВЕТНА
УЛИЦА ШЕЂЕР СОКАК ОД УЛИЦЕ ДР.ИЛИЈЕ БАЈИЋА И ПРОЛАЗА ЗЕЛЕНО ДРВО

ДРУГА ЗОНА
1.
-

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЛИЦА БАЈАНОВА
УЛИЦА БАТУТОВА
УЛИЦА БАТУТОВА НОВА
УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО УЛИЦЕ 16.ДИВИЗИЈЕ
УЛИЦА ВАСЕ ПЕЛАГИЋА
УЛИЦА ВАСЕ СТАЈИЋА
УЛИЦА ВАСЕ ЧУБРИЛОВИЋА
УЛИЦА ВЛАДИМИРА МАТИЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ТАРАСА ШЕВЋЕНКА
УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА
УЛИЦА ГОРАНА КОВАЧИЋА
УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
УЛИЦА ДИМИТРИЈА ФРУШИЋА
УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА
УЛИЦА ЖЕЉА
УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА ДО СПОМЕН ГРОБЉА
УЛИЦА ИРИНЕЈЕВА
УЛИЦА ИРИШКА
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УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА

-

УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
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ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
ЈОВАНКЕ ГАБОШАЦ
ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА
КНЕЗА ЛАЗАРА
КУЗМИНСКА
МАКСИМА ГОРКОГ
МИЛОША ЂУРИЋА
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
МИРОСЛАВА АНТИЋА
НАСЕЉЕ М.П. КАМЕЊАР
НАСЕЉЕ МАТИЈЕ ХУЂИ
НАСЕЉЕ СТАРИ МОСТ
НОВИ ШОР
ПАЛАНКА ДО КРАЉА А КАРАЂОРЂЕВИЋА И МАРСИЛИЈЕВЕ
ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА ДО УЛИЦЕ КРАЉА А КАРАЂОРЂЕВИЋА И ПРОЛАЗА ЗА УРОША
СТОЈШИЋА
ПОСАВСКА
ПРОМЕНАДА ОД ВОДНЕ
РАДИНКЕ ВИТАСОВИЋ
САВЕ КОВАЧЕВИЋА ОД ПРОЛАЗА ЗА СПОМЕН ГРОБЉЕ
САВЕ СОГИЋА
СРЕМСКИХ ДИВЕРЗАНАТА
СТЕВАНА СРЕМЦА
ТИМОЧКЕ ДИВИЗИЈЕ
ЋУКОВАЦ
УРОША СТОЈШИЋА
ФИЛИПА ВИШЊИЋА
ФРУШКОГОРСКА ДО УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА
ШКОЛСКА

ТРЕЋА ЗОНА
1.
-

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЛИЦА 16.ДИВИЗИЈЕ
УЛИЦА АНТОНА СМАЖЕНКА ДО УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА
УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ОД УЛИЦЕ 16.ДИВИЗИЈЕ ДО АНТОНА СМАЖЕНКА
УЛИЦА ВЛАДИМИРА МАТИЈЕВИЋА ОД УЛИЦЕ ТАРАСА ШЕВЋЕНКА
УЛИЦА ДЕСПОТА БРАНКОВИЋА
УЛИЦА ДИМИТРИЈА ПУЉЕВИЋА
УЛИЦА ДР.ДУШАНА ПОПОВИЋА
УЛИЦА ДРАГИЊЕ НИКШИЋ
УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА ОД МИЛОША ОБИЛИЋА ДО ПРУГЕ
УЛИЦА ЖРРАВА ФАШИЗМА ОД СПОМЕН ГРОБЉА ДО МИЛОША ОБИЛИЋА
УЛИЦА ИГЊАТА ЈУНГА
УЛИЦА ИЛИРСКА
УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 1
УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 2
УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 3
УЛИЦА ЈАЛИЈСКА 4
УЛИЦА ЈУГ БОГДАНА
УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА
УЛИЦА КРАЉА ДРАГУТИНА
УЛИЦА ЛЕГЕТСКА
УЛИЦА МАЛИ СОКАК
УЛИЦА МАРСИЛИЈЕВА
УЛИЦА МАТОШЕВА
УЛИЦА МИЛАНА ТЕПИЋА
УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА
УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА
УЛИЦА НЕМАЊИНА
УЛИЦА НИКОЛЕ РАДОЈЧИЋА
УЛИЦА НОВОФОРМИРАНЕ УЛИЦЕ ИСТОЧНО И ЗАПАДНО ОД В. СТЕПЕ (НАСЕЉЕ ЈАЛИЈА)
УЛИЦА ЊЕГОШЕВА
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УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА

-

УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА
УЛИЦА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПАЛАНКА ОД КРАЉА А КАРАЂОРЂЕВИЋА И МАРСИЛИЈЕВЕ
РАВАНИЧКА
РАДИВОЈА ВРХОВЦА
РЕТРА ПРЕРАДОВИЋА ОД КРАЉА А. КАРАЂОРЂЕВИЋА И ПРОЛАЗА ЗА У. СТОЈШИЋА ДО
ДРАГИЊЕ НИКШИЋ
САВСКА
СРЕМСКОГ ДОБРОВОЉАЧКОГ ОДРЕДА
ТАРАСА ШЕВЋЕНКА
ТЕОДОРА КРАЧУНА
ФРУШКОГОРСКА ОД МИЛОША ОБИЛИЋА ДО ПРУГЕ
ЦЕРСКА

ЧЕТВРТА ЗОНА
1.
-

Број 13

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЛИЦА 1.НОВЕМБРА
УЛИЦА 9.МАЈА
УЛИЦА АЛЕКСЕ ШАНТИЋА
УЛИЦА АНТОНА СМАЖЕНКА ОД УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА
УЛИЦА АУРЕЛИЈАНОВА
УЛИЦА БОЖИЦЕ СТОЈШИЋ
УЛИЦА БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ОД АНТОНА СМАЖЕНКА
УЛИЦА ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА
УЛИЦА ВИШЊЕВАЧКА ДО МАРКА АУРЕЛИЈА
УЛИЦА ВУКА ИСАКОВИЋА
УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА
УЛИЦА ГАЈЕВА
УЛИЦА ГЛИГОРИЈА ВОЗАРЕВИЋА
УЛИЦА ДАЛМАТИНСКА
УЛИЦА ДЕСПОТА СТЕФАНА
УЛИЦА ДР.НРБОЈШЕ МАЛЕТИЋА
УЛИЦА ДР.СЛОБОДАНА МАЛЕТИЋА
УЛИЦА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА ДО УЛИЦЕ БОСУТСКИ ПУТ И И УЛИЦЕ ДУДАРА
УЛИЦА ЖИВАНА МИЈАТОВИЋА
УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА ОД УЛИЦЕ МИЛОША ОБИЛИЋА
УЛИЦА ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА
УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА
УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА
УЛИЦА ЈОВАНА ШТОКОВЦА
УЛИЦА ЈОСИФА РАЈАЧИЋА
УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА
УЛИЦА КОНСТАНТИНА ТРУМИЋА
УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА
УЛИЦА КРИСТЕ БАДАЊАЦ
УЛИЦА КРУШЕДОЛСКА
УЛИЦА ЛАЗАРА ВОЈНОВИЋА
УЛИЦА ЛАЗЕ ВОЗАРЕВИЋА
УЛИЦА ЛАЗЕ КОСТИЋА
УЛИЦА ЛИВАДСКА
УЛИЦА ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ
УЛИЦА ЉУТИЦЕ БОГДАНА
УЛИЦА МАЈЕВИЧКА
УЛИЦА МАЧВАНСКА
УЛИЦА МИЛЕНКА ГРЧИЋА
УЛИЦА МИРНА
УЛИЦА МИТЕ КОСТИЋА
УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
УЛИЦА НУШИЋЕВА
УЛИЦА ПАНОНСКА
УЛИЦА ПЕТРА КРАЊЧЕВИЋА
УЛИЦА ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА ОД ДРАГИЊЕ НИКШИЋ
УЛИЦА ПЕТРА РУЊАНИНА
УЛИЦА ПЕТРОВАРАДИНСКА
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УЛИЦА ПИОНИРСКА
УЛИЦА ПОДРИЊСКА
УЛИЦА ПРВОМАЈСКА
УЛИЦА ПРОБОВА
УЛИЦА ПРОТЕ МИЛУТИНОВИЋА
УЛИЦА РАДНИЧКА ДО УЛИЦЕ КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
УЛИЦА РАДНИЧКО ИГРАЛИШТЕ
УЛИЦА РУМСКА
УЛИЦА РУСИНСКА
УЛИЦА САВЕ ШУМАНОВИЋА
УЛИЦА СИМЕОНА ПИШЧЕВИЋА
УЛИЦА СЛАВОНСКА
УЛИЦА СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
УЛИЦА СТЕФАНА ШТИЉАНОВИЋА
УЛИЦА ТЕОДОРА БЕКИЋА
УЛИЦА ТРИВЕ ВИТАСОВИЋА
УЛИЦА ФОРТУНА
УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА
У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЛИЦА 28.АВГУСТА
УЛИЦА АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋА ЛАЛЕ
УЛИЦА БРАЋЕ ЋУЛИБРК
УЛИЦА ДРАГОЉУБА ВЕЉАНОВИЋА
УЛИЦА МАЧВАНСКИ КЕЈ ДО ТРГА ЖРТАВА ФАШИЗМА
УЛИЦА МИЛОРАДА СПАСОЈЕВИЋА БЕЛОГ
УЛИЦА МИЛОРАДА СРЕМЧЕВИЋА
УЛИЦА СВЕТИСЛАВА ДАМЈАНОВИЋА

ПЕТА ЗОНА
1.
-

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЛИЦА 15.МАЈА
УЛИЦА БАНАТСКА
УЛИЦА БАЊАЛУЧКА
УЛИЦА БАЧКА
УЛИЦА БЕОГРАДСКА
УЛИЦА БОСУТСКИ ПУТ
УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
УЛИЦА ВЛАДИКЕ ФРУШИЋА
УЛИЦА ВОДОВОДНА
УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА
УЛИЦА ДИМИТРИЈА ДАВИДОВИЋА
УЛИЦА ДР.МИЛАНА КОСТИЋА
УЛИЦА ДРИНСКА
УЛИЦА ДУДАРА
УЛИЦА ЗАДРУЖНА
УЛИЦА ЗМАЈА ОГЊЕНОГ ВУКА
УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА
УЛИЦА ЈОСИФА ПАНЧИЋА
УЛИЦА КОЗАРАЧКА
УЛИЦА КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
УЛИЦА КРАЈИШКА
УЛИЦА КРАЉА ТВРТКА ПРВОГ
УЛИЦА КУВЕЖДИНСКА
УЛИЦА ЛАЋАРАЧКА
УЛИЦА ЛИЧКА
УЛИЦА МАЈКЕ ЈУГОВИЋА
УЛИЦА МАРКА АУРЕЛИЈА ДО ВШЊЕВАЧКЕ
УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА
УЛИЦА МИЛАНА ШКРГИЋА
УЛИЦА МИЛЕВЕ МАРИЋ
УЛИЦА НАСЕЉЕ МАЛА СЛАВОНИЈА НОВОФОРМИРАНЕ УЛИЦЕ
УЛИЦА НОВОСАДСКА

10

17.12.2013.

17.12.2013.
-

2.
-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 13

УЛИЦА ОЗРЕНСКА
УЛИЦА ПАРЦЕЛЕ УЗ ПУТ ОД РАСКРСНИЦЕ РУМСКА МАЛТА ДО МАРСИЛИЈЕВЕ УЛИЦЕ
УЛИЦА ПЕТРА КОЧИЋА
УЛИЦА ПЛАНИНСКА
УЛИЦА ПОСАВСКОГ ОДРЕДА
УЛИЦА РАДИНАЧКИ ПУТ
УЛИЦА РАДНИЧКА ОД УЛИЦЕ КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
УЛИЦА САВСКИ ЦВЕТ
УЛИЦА СЛАВКА ВОРКАПИЋА
УЛИЦА СРЕМСКОГ ФРОНТА
УЛИЦА СРТЕФАНА ЛАСТАВИЦЕ
УЛИЦА СТЕВАНА БЕШОВИЋА
УЛИЦА СТЕВАНА МОКРАЊЦА
УЛИЦА СТЕРИЈИНА
УЛИЦА ТИЦАНОВА
УЛИЦА УСТАНИЧКА
УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА ОД ПРУГУ
УЛИЦА ФРУШКОГОРСКОГ ОДРЕДА
УЛИЦА ХАЈДУК СТАНКА
УЛИЦА ЦРНОГОРСКА
УЛИЦА ШЕСТЕ ИСТОЧНОБОСАНСКЕ БРИГАДЕ
УЛИЦА ШИШАТОВАЧКА
У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОБУХВАТА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ НИЈЕ ОБУХВАЋЕНО ЧЕТВРТОМ ЗОНОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО

ШЕСТА ЗОНА
1.
2.

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРЕОСТАЛО ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ НИЈЕ ОБУХВАЋЕНО 1,2,3,4 И 5 –ом У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛАЋАРАК У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО

СЕДМА ЗОНА
1.

НАСЕЉЕНА МЕСТА:
ЈАРАК У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
КУЗМИН У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
MARTINCI У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
САЛАШ НОЋАЈСКИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО

ОСМА ЗОНА
1.

НАСЕЉЕНЉА МЕСТА:
БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
БЕШЕНОВО У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
BOSUT У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ВЕЛИКИ РАДИНЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ДИВОШ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
GRGUREVCI У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ЗАСАВИЦА 1 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ZASAVICA 2 У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ЛЕЖИМИР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
МАНЂЕЛОС У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
NO]AJ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
РАДЕНКОВИЋ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
РАВЊЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
СРЕМСКА РАЧА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
СТАРА БИНГУЛА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ЧАЛМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ШАШИНЦИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ШИШАТОВАЦ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
ШУЉАМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КО И У КО
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320.

Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга од стране
државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије и
јединица локалне самоуправе.

На основу члана 7. и члана 15. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“; бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012) и
члана 35.став 1.тачка 3. Статута града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица“, бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној дана
17.12.2013. године, донела је

Члан 5.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности, као и
ради постављања телефонских говорница,
2. држање средстава за игру (''забавне
игре''),
3. истицање фирме на пословним
просторијама,
4. коришћење
рекламних
паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне
самоуправе
(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.),
5. коришћење слободних површина за
камповање, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења,
6. држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина,
7. лагеровање грађевинских и других
материјала на јавним површинама.
8. коришћење простора за паркирање
друмских, моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима.

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Ч л ан 1 .
Овом Одлуком утврђују се локалне
комуналне таксе на територији Града Сремске
Митровице.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте
корисник права, предмета или услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне
комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета или услуге за чије
је услуге прописано плаћање локалне
комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док
коришћење права, предмета или услуге.

17.12.2013.

траје

Члан 6.
Фирма, у смислу ове одлуке, јесте сваки
истакнути назив или име које упућује на то да
правно или физичко лице обавља одређену
делатност.
Ако се на једном пословном објекту
налази више искатнутих фирми истог
обвезника, такса се плаћа само на једну фирму.
Обвезник локалне комуналне таксе за
истицање фирме је и правно или физичко лице
које делатност обавља без пословне просторије.
Неистицање фирме на пословном
простору није основ за ослобођење обвезника
од плаћања локалне комуналне таксе.

Обвезник локалне комуналне таксе је
дужан поднети пријаву за утврђивање локалне
комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору и за држање средстава за
игру („забавне игре“) и обавестити Градску
управу за буџет и финансије о настанку, свим
променама и престанку коришћења права,
предмета или услуга и другим чињеницама које
су од утицаја на примену ове одлуке, у року од
15 дана од настанка промена.
Пријаве за утврђивање локалних
комуналних такси су саставни део ове Одлуке.
18
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Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врше Градска управа за буџет и
финансије и Градска управа за урбанизам,
комуналне и инспекцијске послове.

у пријаву унесе нетачне податке,
не поступи по решењу надлежне градске
управе .
За прекршај из претходног става овог
члана, казниће се новчаном казном од 10.000
до 50.000 динара предузетник.

Члан 8.

Члан 13.

Члан 7.

Средства
која
се
остварују
наплаћивањем локалних комуналних такса су
приход буџета Града.

Прекршајни поступак покреће и води и
изриче казне и заштитне мере за прекршаје
Градска управа за буџет и финансије.

Члан 9.

Члан 14.

Висина, олакшице, рокови и начин
наплате локалних комуналних такса утврђују се
тарифом која је саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“, а примењује се на
сва права стечена на основу закона од
01.октобра 2012. године, осим Тарифног броја
3. који се примењују од 01.јануара 2013. године.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о локалним комуналним
таксама („Службени лист града Сремска
Митровица“, бр. 14/2009, 5/2010-исправка,
7/2010, 10/2011, 18/2012, 7/2013).

Члан 10.
Висину локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору и за
држање средстава за игру утврђује решењем
Градска управа за буџет и финансије.
Локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору и за држање
средстава за игру плаћа се тромесечно, у року
од 45 дана од почетка тромесечја.
Разлику између локалне комуналне
таксе утврђене решењем Градске управе за
буџет и финансије и аконтационо уплаћене
таксе за тромесечја за која је обавеза доспела,
обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана
од дана достављања првостепеног решења о
утврђивању обавезе.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ
ТАКСИ
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе плаћа се локална комунална
такса и то:
· у I зони
14,00 динара по м2 дневно,
· у II зони 11,00 динара по м2 дневно,
· у III зони 8,00 динара по м2 дневно.
· у IV зони 4,50 динара по м2 дневно.

Члан 11.
У погледу начина утврђивања, поступка
по правним лековима, начина и рокова плаћања
таксе, камате, повраћаја таксе, застарелости
наплате, принудне наплате, казнених одредаба и
осталог што није посебно уређено овом
одлуком, примењује се Закон о пореском
поступку и пореској администрацији.

Прва зона обухвата јавне површине које
се налазе у Сремској Митровици у улици: 28.
марта, Бранка Радичевића, Доситејева, Ђуре
Јакшића до Трга Николе Пашића, Илариона
Руварца, Јеврема Видића, Краља Петра Првог
до улице Стари шор, Масарикова, Музејска,
Паробродска, Пролаз зелено дрво, Променада,
Пушкинова, Рибарска обала, Шећер сокак до
Улице др. Илије Бајића и до Пролоза зелено
дрво, Соларски трг, Светла, Светог Димитрија,
Светог Саве, Светозара Милетића, Трг Ћире
Милекића, Трг Николе Пашића, Трг Светог

Члан 12.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000
динара казниће се правно лице ако:
- не поднесе или не поднесе у прописаном
року пријаву за утврђивање локалне
комуналне таксе за истицање фирме и за
држање средстава за игру,
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Стефана, Трг Војвођанских бригада, Вука
Караџића, Занатлијска и Житни трг.
Друга зона обухвата остале јавне
површине у Сремској Митровици.
Трећа зона обухвата јавне површине у
Мачванској Митровици и Лаћарку.
Четврта зона обухвата јавне површине у
осталим насељеним местима.
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електропривреде,
казина,
коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), а имају
годишњи приход до 50.000.000 динара, не
плаћају локалну комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна
лица која имају годишњи приход преко
50.000.000 динара (осим предузетника и
правних лица која обављају делатности:
банкарства, осигурања имовине и лица,
производње и трговине нафтом и нафтним
дериватима, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,
казина,
коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека) локалну
комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору плаћају у висини једне
просечне зараде на годишњем нивоу. Правна
лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у средња правна
лица, као и предузетници и мала правна лица
која имају годишњи приход преко 50.000.000
динара (осим посебних делатности), а обављају
занатску делатност и делатност продаје штампе
у више објеката, плаћају јединствену локалну
комуналну таксу у висини једне просечне
зараде на годишњем нивоу.

НАПОМЕНА:
1. Висина таксе плаћа се сразмерно
времену коришћења простора на јавним
површинама у пословне сврхе.
2. Наплату таксе по овом тарифном
броју врши Градска управа за урбанизам,
комуналне и инспекцијске послове приликом
издавања одобрења.
3. Такса из овог тарифног броја не
плаћа се за коришћење простора на јавним
површинама ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, као и
ради постављања телефонских говорница и
објеката за смештај телекомуникационе опреме.
4. Такса из овог тарифног броја умањује
се за 80%, када се плаћа за коришћење простора
на јавним површинама ради постављања перде.
Тарифни број 2.
За држање средстава за игру у пословне
сврхе, плаћа се такса и то за:
- забавне игре 16,00 динара по
апарату дневно,
- билијар 35,00 динара по апарату
дневно,
НАПОМЕНА:
· Такса по овом тарифном броју
утврђује се сразмерно времену коришћења, а
наплаћује тромесечно.
· Наплату таксе врши Градска управа за
буџет и финансије Града Сремска Митровица.
Тарифни број 3.
Предузетници и правна лица која су
према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и нафтним
дериватима, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга,

Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица (осим предузетника и правних лица
која
обављају
делатности:
банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и
трговине нафтом и нафтним дериватима,
производње и трговине на велико дуванским
производима,
производње
цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,
казина,
коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), локалну
комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору плаћају у висини две
просечне зараде на годишњем нивоу.
Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица и предузетници а
обављају делатност банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине на
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велико дуванским производима, производње
цемента, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде и ноћних барова и дискотека,
локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору у висини шест просечних
зарада на годишњем нивоу.
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средстава сматра се аконтацијом за наредну
годину.
Тарифни број 4.
За коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне
самоуправе
(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.) плаћа се комунална
такса по паноу дневно, и то:
- до 1 м2 паноа 20,00 динара,
- преко 1 м2 до 2 м2 паноа 25,00 динара,
- преко 2 м2 паноа 35,00 динара.

Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица и предузетници а
обављају делатност производње и трговине
нафтом и нафтним дериватимa на траси аутопута, плаћају локалну комуналну таксу у
висини шест просечних зарада на годишњем
нивоу, а сви остали привредни субјекти који
обављају наведену делатност изван поменуте
локације плаћају локалну комуналну таксу у
висини три просечне зараде по објекту на
годишњем нивоу.

Локална комунална такса из става 1.
овог Тарифног броја за правна лица и
предузетнике не може бити већа од 20%
одговарајућих износа утврђених ставовима 2, 3
и 4 Тарифног броја 3. на годишњем нивоу,
односно тако утврђених износа сразмерно
времену коришћења рекламног паноа, зависно
од тога да ли су разврстани у велика, средња
или мала правна лица и предузетнике и зависно
од делатности коју обавља.

Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица и предузетници а
обављају делатност казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга на локацијама које су разврстане у
екстра зону, прву и другу зону према Одлуци о
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, плаћају локалну
комуналну таксу у висини шест просечних
зарада на годишњем нивоу. Сви остали
привредни субјекти који обављају наведене
делатности, а разврстани су према локацији у
остале зоне, плаћају локалну комуналну таксу у
висини три просечне зараде по објекту у ком се
врши делатност, на годишњем нивоу.

Предузетници и мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и нафтним
дериватима, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде,
казина,
коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), а имају
годишњи приход до 50.000.000 динара, не
плаћају локалну комуналну таксу из става 1.
овог Тарифног броја.

Правна лица која обављају делатност
поштанских услуга, плаћају јединствену
локалну комуналну таксу у висини шест
просечних зарада за све објекте на годишњем
нивоу.

НАПОМЕНА:
Наплату таксе по овом Тарифном броју
врши Градска управа за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове приликом издавања
одобрења за њихово коришћење, односно
постављање.

Под просечном зарадом сматра се
просечна зарада по запосленом остварена на
територији јединице локалне самоуправе у
перидоу јануар-август године која претходи
години за коју се утврђује локална комунална
такса, према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике.

Тарифни број 5.
За коришћење слободних површина за
камповање, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења плаћа се такса
и то:

Обвезницима који су измирили обавезе
по основу локалне комуналне таксе до дана
ступања на снагу ове одлуке, вишак уплаћених
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11,33 динара по м2 дневно.

НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа
се сразмерно времену коришћења.
2. Наплату таксе врш Градска управа за
урбанизам, комуналне и инспекцијске послове
приликом издавања одобрења за привремено
коришћење јавних површина.

·
·

Тарифни број 6.

·

Износ локалне комуналне таксе за
држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина,
која се плаћа приликом регистрације возила,
утврђује се у следећим износима:
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·
·

4) за мотоцикле:
до 125 цм3 400 динара,
преко 125 цм3 до 250 цм3 600 динара,
преко 250 цм3 до 500 цм3 1.000 динара,
преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.200 динара,
преко 1.200 цм3 1.500 динара;

За лагеровање грађевинских и других
материјала на јавним површинама плаћа се
такса и то:
2
· 2,90 динара по м дневно.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа
се сразмерно времену коришћења.
2. Наплату таксе по овом тарифном
броју врши Градска управа за урбанизам,
комуналне и инспекцијске послове приликом
издавања одобрења за привремено коришћење
јавне површине.
Тарифни број 8.
За коришћење простора за паркирање
друмских, моторних и прикључних возила на
посебним јавним паркиралиштима, плаћа се
такса и то:

5) за аутобусе и комби аутобусе 50
динара по регистрованом седишту;

I

6) за прикључна возила: теретне
приколице,
полуприколице
и
специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
·

7) за вучна возила (тегљаче);
чија је снага мотора до 66 киловата 1.500
динара,
чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
2.000 динара,
чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
2.500 динара,
чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
3.000 динара,
чија је снага мотора преко 177 киловата
4.000 динара;

Тарифни број 7.

2) за теретне и радне приколице (за
путничке аутомобиле) 500 динара;
3) за путничка возила:
до 1.150 цм3 500 динара,
преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.000 динара,
преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.500 динара,
преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.000 динара,
преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.000 динара,
преко 3.000 цм3 5.000 динара.

од 1т до 5т носивости 700 динара,
од 5т до 10т носивости 950 динара,
од 10т до 12т носивости 1.300 динара,
преко 12т носивости 2.000 динара;

8) за
радна
возила,
специјална
адаптирана возила
за превоз
реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила
за превоз пчела 1.000 динара.

1) за теретна возила:
за камионе до 2т носивости 1.500 динара,
за камионе од 2т до 5т носивости 2.000
динара,
за камионе од 5т до 12т носивости 3.500
динара,
за камионе преко 12т носивости 5.000
динара;

·
·
·
·
·
·
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ЗОНА
I,II

1т носивости 400 динара,
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ЈЕДНОКРАТНО
ПАРКИРАЊЕ
Такса за започети час
паркирања

ТАКСА
42,50
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I,II
III
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Такса за започети час
паркирања
Такса за резервацију
паркинг места-дневно
Такса за резервацију
паркинг места - дневно

35,50

и предузетнике
ПОЛУГОДИШЊЕ

510,00

I,II,III

430,00
I,II,III

II
ЗОНА

I,II,III

I,II,III

I,II,III

I,II,III

I,II,III

I,II,III

ПОВЛАШЋЕНО
ПАРКИРАЊЕ
МЕСЕЧНО
Такса за целодневно
паркирање за физичка
лица
(станари у улици
становања)
Такса за целодневно
паркирање за правна лица
и предузетнике
(улица седиште фирме)
ПОЛУГОДИШЊЕ
Такса за целодневно
паркирање за физичка
лица
(станари у улици
становања)
Такса за целодневно
паркирање за правна лица
и предузетнике
(улица и седиште фирме)
ГОДИШЊЕ
Такса за целодневно
паркирање за физичка
лица
(станари у улици
становања)
Такса за целодневно
паркирање за правна лица
и предузетнике
(улица, седиште фирме)

I,II,III

ПРЕТПЛАТА НА
ПАРКИРАЊЕ
МЕСЕЧНО
Такса за целодневно
паркирање за физичка
лица
Такса за целодневно
паркирање за правна лица

Такса за целодневно
паркирање за физичка
лица
Такса за целодневно
паркирање за правна лица
и предузетнике

9.625,00
13.585,00

ТАКСА
ГОДИШЊА
I,II,III
450,00
I,II,III
2.180,00
ЗОНА

Такса за целодневно
паркирање за физичка
лица
Такса за целодневно
паркирање за правна
лица и предузетнике
IV
ЗАКУП
РЕЗЕРВИСАНОГ
ПАРКИНГ МЕСТА

17.500,00
24.700,00

ТАКСА

МЕСЕЧНО

2.475,00
I,
II

11.990,00

III

4.500,00
I
II

21.800,00

III

III
ЗОНА
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ТАКСА

II

1.750,00

III

2.470,00
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Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
ПОЛУГОДИШЊЕ
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
ГОДИШЊА
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места
Такса за закуп
резервисаног паркинг
места

12.000,00
9.500,00
5.500,00

66.000,00
52.000,00
30.000,00

120.000,00
95.000,00
55.000,00
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II
Резервација и закуп резервисаног
паркинг
места
(месечно,
годишње
и
полугодишње) врши се у складу са одредбама
члана 17. до 20. Одлуке о јавним
паркиралиштима града Сремска Митровица.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 434-50/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 023-166/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

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

321.
322.
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 17.12.2013. 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
17.12.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене
програма пословања Позоришта ''Добрица
Милутиновић'' у Сремској Митровици за 2013.
годину, у складу са Ребалансом буџета града
Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
14.10.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на друге
измене
Програма
пословања
ЈКП
''Топлификација'' у Сремској Митровици за
2013. годину, усвојен од стране Надзорног
одбора на седници одржаној 04.12.2013. године.
24
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324.

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

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
17.12.2013. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-295/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

РЕШЕЊЕ
проф. Милан Ковачевић,с.р.
I

323.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма
пословања
Галерије
''Лазар
Возаревић'' из Сремске Митровице за 2013.
годину, у складу са Ребалансом буџета града
Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
11.10.2013. године.

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
17.12.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

II

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Музеја Срема у Сремској
Митровици за 2013 годину, у складу са
Ребалансом буџета града Сремска Митровица,
усвојен од стране Управног одбора на седници
одржаној 08.10.2013. 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: 022-296/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-294/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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325.

326.

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
17.12.2013. 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
17.12.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене
програма пословања Завода за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици за
2013 годину, у складу са Ребалансом буџета
града Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
22.10.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и
допуне Програма пословања Историјског
архива Срем у Сремској Митровици за 2013
годину, у складу са Ребалансом буџета града
Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
09.10.2013. 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: 022-297/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-298/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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327.

328.

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
17.12.2013. 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
17.12.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Библиотеке ''Глигорије
Возаровић'' из Сремске Митровице за 2013.
годину, у складу са Ребалансом буџета града
Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
17.10.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и
допуне Плана и Програма пословања Центра за
културу ''Сирмијумарт'' у Сремској Митровици
за 2013. годину, у складу са Ребалансом буџета
града Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
08.10.2013. 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: 022-300/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-299/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
27

Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

17.12.2013.

329.

330.

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
17.12.2013. 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
17.12.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене плана и
програма пословања Установе за неговање
културе ''Срем'' у Сремској Митровици за 2013.
годину, у складу са Ребалансом буџета града
Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
08.10.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања ''Туристичке организације
Града Сремска Митровица'' за 2013.годину, у
складу са Ребалансом буџета града Сремска
Митровица, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 22.10.2013. 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: 022-301/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-302/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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331.

332.

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
17.12.2013. 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
17.12.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Пословно спортског
центра ''Пинки'' у Сремској Митровици за 2013.
годину, у складу са Ребалансом буџета града
Сремска Митровица, усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
14.10.2013. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма пословања Установе ''Атлетски
стадион'' Сремска Митровица за 2013. годину,
у складу са Ребалансом буџета града Сремска
Митровица,
усвојене од стране Управног
одбора на седници одржаној 21.10.2013. 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: 022-303/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-304/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
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333.

334.

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
17.12.2013.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
17.12.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене
Програма рада и пословања Дома здравља у
Сремској Митровици за 2013. годину у складу
са
Ребалансом
буџета
града
Сремска
Митровица, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 21.10.2013. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и
допуне Програма пословања ПУ ''Пчелица'' из
Сремске Митровице за
2013. годину, са
изменама и допунама финансијског плана ПУ
''Пчелица'' за 2013. годину у складу са
Ребалансом буџета града Сремска Митровица,
усвојен од стране Управног одбора 24.10.2013.
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: 022-305/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-306/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.

30

17.12.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 13

335.

336.

На основу члана 47. став 5. Статута
града Сремске Митровице, (''Службени лист
Града Сремска Митровица'', број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 17.12.2013. године, донела је

На основу члана 47. став 9. Статута
града Сремске Митровице, ''Сл. лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица на седници одржаноj
17.12.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I

I
РАДЕ ОРЕЉ из Сремске Митровице,
Васе Стајића 56/20 разрешава се дужности
члана Савета за развој локалне самоуправе
Скупштине града Сремска Митровица.

ДУШАН СЛАДОЈЕВИЋ из Сремске
Митровице, Радиначки пут 137 разрешава се
дужности члана Савета за урбанизам и
стамбено комуналне делатности Скупштине
града Сремска Митровица.

II
II

ЉИЉАНА КУЗМИНАЦ из Сремске
Митровице, Пушкинова 17/7 именује се за
члана овог Савета.

АЛЕКСАНДАР ШЕИК из Сремске
Митровице, Краља Петра Првог 75 именује се
за члана овог Савета.

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: 02-110/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

Број: 02-111/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић
31

Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

17.12.2013.

337.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ
И ФИНАНСИЈЕ

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011 и 55/2013) и
члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2012) Скупштина
Града Сремска Mитровица на седници одржаној
17.12.2013.године, донела је

338.

На основу члана 52. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007), члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012), члана 6. став 5.
до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана
16. Одлуке о градским управама („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр. 15/12),
начелник Градске управе за буџет и финансије
Града Сремска Митровица дана 30.11.2013.
године, донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МИТРОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ ИЗ РЕДА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I
ЈЕЛЕНА КЛИНЦОВ из Јарка, Моше
Пијаде 47 разрешава се дужности члана
Школског одбора Митровачке гимназије из
реда локалне самоуправе.

ЗАКЉУЧАК
II

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ДУШКО ШАРОШКОВИЋ из Сремске
Митровице, Матије Хуђи 76/37 именује се за
члана Школског одбора Митровачке гимназије
из реда локалне самоуправе.
III

I
Овим Закључком утврђују се просечне
цене
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2014. годину на територији Града
Сремска Митровица.

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

II
Одлуком о одређивању зона и
најопремљеније зоне на територији Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, бр. 12/2013) одређене су
четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима града,
односно са радним зонама и другим садржајима

Број: 022-320/2013-I
Дана: 17.12.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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у насељу, и то: прва зона (градска), друга зона
(градска), трећа зона (градска) и четврта зона
(сеоско подручје и подручје изван насељеног
места), с тим што је прва зона утврђена као
најопремљенија зона.

Број 13

Просечне цена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2014. годину на територији Града
Сремска Митровица износе:

ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

I
1.800,00

1. Грађевинско земљиште

НАЗИВ ЗОНЕ
II
III
1.440,00
1.080,00

IV
720,00

2. Пољопривредно земљиште

не постоји

не постоји

600,00

100,00

3. Шумско земљиште

не постоји

не постоји

не постоји

80,00

4. Станови

70.000,00

57.000,00

45.000,00

35.000,00

5. Куће за становање

60.000,00

50.000,00

40.000,00

25.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

30.000,00

20.000,00

15.000,00

12.000,00

8.000,00

6. Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности
7. Гараже и гаражна места
Напомена: цене у табели су исказане у динарима.

Просечну
цену
одговарајућих
непокретности по зонама на територији Града
Сремска Митровица, утврђује се на основу цена
остварених
у
промету
одговарајућих
непокретности по зонама у периоду од
01.јануара до 30.септембра текуће године.
Просечна цена у зони у којој није било најмање
три промета одговарајућих непокретности у
наведеном периоду за те непокретности,
утврђује се на основу просека просечних цена
остварених у граничним зонама у којима је у
том периоду било најмање три промета
одговарајућих непокретности. Граничне зоне су
зоне чије територије се граниче са зоном у којој
није било промета, независно од тога којој
јединици локалне самоуправе припадају.

III
Овај Закључак објавити у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“ и на
званичној интернет страници Града Сремска
Митровица.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“, а примењује се од
01.01.2014. године.

О б р а з л о ж е њ е
Према одредбама новог Закона о
порезима на имовину, јединице локалне
самоуправе одређују просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности по зонама,
а не као до сада, на нивоу општине.

Градска управа за буџет и финансије је,
користећи законска овлашћења, прикупила
податке о ценама непокретности, а према
Одлули о утврђивању зона и најопремљеније
зоне, од агенција за промет непокретности, из
уговора
о
купопродаји
оверених
код
Општинског суда у Сремској Митровици, од
Пореске
управе
–
Филијала
Сремска
Митровица, а у зонама у којима нису постојала
потребна
три
промета
одговарајућих
непокретности коришћени су подаци граничних
општина: Ириг, Рума и Богатић. Тако добијени
подаци су разврстани по зонама и израчуната

Одредбама чл. 1. до 7. Закона о
порезима на имовину, прописано је да се
вредност непокретности која чини основицу
пореза на имовину утврђује применом следећих
елемената: корисна површина и просечна цена
квадратног метра одговарајућих непокретности
у зони у којој се налази непокретност.
33
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просечна вредност. У случајевима када су се
појављивали различити подаци о просечним
ценама непокретности, за утврђивање просечне
цене коришћен је просек тих просечних цена
непокретности, јер законом није прописано да
ли неки податак има предност при утврђивању
просечне цене, већ само да је потребно
утврдити „просечну цену“.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 436-200/2013-VIII
Дана: 30.11.2013. године
Сремска Митровица
НАЧЕЛНИК
дипл.правник Душко Шарошковић
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САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
319.

320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.

страна

ОДЛУКA О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У СВРХУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА И
НАКНАДИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПОЗОРИШТА “ ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА
2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„МУЗЕЈА СРЕМА“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА
2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА
2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
УСТАНОВЕ „АТЛЕТСКИ СТАДИОН“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА И
ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА П.У. „ПЧЕЛИЦА“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И
35
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СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
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