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На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС и
50/2013-УС), 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 30.08.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ У К. О.
ГРГУРЕВЦИ ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације радне зоне у к.о.
Гргуревци, Град Сремска Митровица (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ доношења плана је стварање
планског основа за реализацију планских

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

поставки Просторног плана општине Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 9 /2009), односно стварање
могућности за изградњу више производноуслужних комплекса, пре свега у функцији
пољопривреде.
Доношењем урбанистичког плана за
формирање радне зоне створили би се услови за
претварање пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште на ком би се градили
објекти
који
чине
производно-услужне
комплексе, али и неопходна инфраструктура у
њеној функцији.
Подела простора на блокове определила
би простор обухвата на урбанистичке зоне за
производно услужне комплексе и трасе
инфраструктурног
коридора
(електроенергетског и саобраћајног).
Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је обезбеђење радне зоне, уз
доминантну
пољопривредну
производњу
насеља,
као
допунске
делатности,
са
елементима одрживог развоја.
Циљ израде плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату плана
тако и у утицајном подручју са основним
принципима
одрживог развоја,
односно
усклађивање активности у простору и заштите
животне средине.
Негативан
ефекат
реализације
планских поставки плана је утицај планиране
намене простора на окружење,
измена
пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште, промена пејсажа, као и синергијски
утицај у утицајном подручју плана.
Члан 3.
Граница
обухвата
Плана
(прелиминарна) дефинисана је на северозападу,
северном страном парцеле бр. 4087/1 коју у
нарави чини некатегорисани пут. Са источне
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стране границу чини источна страна парцеле бр.
4057 коју у нарави чини такође некатегорисани
пут, са јужне стране граница обухвата
дефинисана је јужном границом парцела бр.
2792, 2791/1 и 2794 све у к.о. Гргуревци.
Све парцеле ( изузев парцеле бр. 4794 )
су у власништву Града Сремска Митровица, а
површина коју обухвата прелиминарна граница
је око 8,0 ха.

план детаљне регулације може садржати и план
парцелације.
Саставни део плана су :
1) правила уређења;
2) правила грађења;
3) графички део.

Члан 4.

Правила уређења у плану детаљне
регулације садрже нарочито:

Садржина плана прописана је Законом,
обавеза његове израде одређена је претходно
донетим Просторним планом Општине Сремска
Митровица.
План детаљне регулације садржи
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
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 уређења за делове у обухвату
планских докумената за које је одређена даља
планска разрада су правила усмеравајућег
карактера за даљу планску разраду.
Правила грађења у плану детаљне
регулације садрже нарочито:
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;

1) границе плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;
2)

детаљну намену земљишта;

3) регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози;
4) нивелационе коте улица
површина (нивелациони план);

и
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јавних

5) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује
конкурс;
9) правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама;
10) друге елементе значајне за спровођење
плана детаљне регулације.
За зоне урбане обнове планом детаљне
регулације
разрађују
се
нарочито
и
композициони или обликовни план и план
партерног уређења. Када се урбанистичким
планом намена земљишта мења, тако да нова
намена захтева битно другачију парцелацију,
2
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1)
услове
за
парцелацију,
препарцелацију и формирање грађевинске
парцеле, као и минималну и максималну
површину грађевинске парцеле;
2)
положај објеката у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле;
3)
највећи
дозвољени
индекс
заузетости или изграђености грађевинске
парцеле;
4)
највећу дозвољену висину или
спратност објеката;
5)
услове за изградњу других
објеката на истој грађевинској парцели;
6)
услове и начин обезбеђивања
приступа парцели и простора за паркирање
возила.
Правила грађења израђују се за
претежне намене, односно зоне у обухвату
плана, а односе се на појединачне грађевинске
парцеле у мери довољној да буду основ за
издавање локацијске дозволе на укупном
земљишту обухваћеном планом, осим за
грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза даље планске разраде.
Правила грађења утврђују се према
месним приликама или у складу са актом којим
се уређују општи услови о парцелацији и
изградњи. Правила грађења могу да садрже и
друге услове архитектонског обликовања,
материјализације, завршне обраде, колорита и
друго.

Члан 6.
За носиоца израде Плана детаљне
регулације одређује се Ј.П. „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом.
Члан 8.
Предлог Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
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 детаљне регулације на јавни увид, начин
на који заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе на предлог Плана
детаљне регулације, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације радне зоне у к.о.
Гргуревци, Град Сремска Митровица не
израђује стратешка процена утицаја на животну
средину, број: 501-140/2013-VI, донето од
стране Градске управе за урбанизам, комуналне
и испекцијске послове Града Сремска
Митровица.

Графичким делом планског документа
приказују се решења у складу са садржином
плана.

Члан 10.

Графички део урбанистичког плана
израђује се по правилу на овереном
катастарско-топографском, односно овереном
топографском плану, односно овереном
катастарском плану.
План детаљне регулације
текстуални и графички део.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

садржи

Број: 350-116/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Члан 5.
Рок за израду нацрта Плана детаљне
регулације износи 90 дана од дана доношења
ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
3
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30.08.2013.

Графички прилог: Прелиминарна граница обухвата плана
мишљењу Комисије за планове на седници
одржаноj 30.08.2013. године, донела је

224.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ – СОЛАРНЕ
ЕНЕРГИЈЕ „GREEN POWER
INVESTMENT“ У К.О. ЛЕЖИМИР,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС и
50/2013-УС), 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

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације радне зоне – соларне
енергије „GREEN POWER INVESTMENT“ у
4
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к.о. Лежимир, Град Сремска Митровица (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
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Члан 3.
Граница
обухвата
Плана
(прелиминарна) заузима простор од 2,5ха. У
обухвату плана су парцеле: 3874, 4940, 4941,
4942, 5291 канал и 5338 некатегорисани пут у
к.о. Лежимир.

Члан 2.
Циљ доношења плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки Просторног плана општине Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 9 /2009), односно стварање
могућности за изградњу комплекса за
коришћење обновљивих извора енергије за
производњу електричне енргије – комплекса
соларне електране.
Доношењем урбанистичког плана за
формирање коплекса соларне електране
створили би се услови за претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште на ком би се градили објекти који
чине комплекс соларне енергане, али и
неопходна инфраструктура у њеној функцији.
Подела простора на блокове определила
би простор обухвата на урбанистичке зоне за
радне зоне и трасе инфраструктурног коридора
(електроенергетског
и
саобраћајног).
Реализација
урбанистичке
зоне
трасе
инфраструктурног коридора дефинисала би
простор за полагање неопходне инфраструктуре
за
потребе
дистрибуције
произведене
електричне енергије до енергетских објеката
надлежне ЕД.

Члан 4.
Садржина плана прописана је Законом,
обавеза његове израде одређена је претходно
донетим Просторним планом Општине Сремска
Митровица.
План детаљне регулације садржи
нарочито:
1) границе плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;
2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози;
1)
нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план);
2)
попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте;
3)
коридоре
и
капацитете
за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
4)
мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
5)
локације за које се обавезно
израђује урбанистички пројекат или
расписује конкурс;
6)
правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама;
7)
друге
елементе
значајне
за
спровођење плана детаљне регулације.
За зоне урбане обнове планом детаљне
регулације
разрађују
се
нарочито
и
композициони или обликовни план и план
партерног уређења. Када се урбанистичким
планом намена земљишта мења, тако да нова
намена захтева битно другачију парцелацију,
план детаљне регулације може садржати и план
парцелације.
Саставни део плана су:

Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је обезбеђење радног
комплекса са елементима одрживог развоја и
услова за прибављање земљишта у приватној
својини за организацију простора јавних
садржаја на земљишту у јавној намени (трафо
станица).
Циљ израде плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату плана
тако и у утицајном подручју са основним
принципима
одрживог развоја,
односно
усклађивање активности у простору и заштите
животне средине.
Негативан
ефекат
реализације
планских поставки ПДР је утицај планиране
намене, привремена измена пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште, промена
пејсажа, као и синергијски утицај у утицајном
подручју плана.

1) правила уређења;
2) правила грађења;
3) графички део.
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Правила уређења у плану детаљне
регулације садрже нарочито:
1) концепцију уређења кара-ктеристичних
грађевинских зона или карактеристичних
целина
одређених
планом
према
морфолошким,
планским,
историјскоамбијенталним, 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
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 уређења за делове у обухвату
планских докумената за које је одређена даља
планска разрада су правила усмеравајућег
карактера за даљу планску разраду.
Правила грађења у плану детаљне
регулације садрже нарочито:

30.08.2013.

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.
Правила грађења израђују се за
претежне намене, односно зоне у обухвату
плана, а односе се на појединачне грађевинске
парцеле у мери довољној да буду основ за
издавање локацијске дозволе на укупном
земљишту обухваћеном планом, осим за
грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза даље планске разраде.
Правила грађења утврђују се према
месним приликама или у складу са актом којим
се уређују општи услови о парцелацији и
изградњи.
Правила грађења могу да садрже и друге
услове
архитектонског
обликовања,
материјализације, завршне обраде, колорита и
друго.
Графичким делом планског документа
приказују се решења у складу са садржином
плана. Графички део урбанистичког плана
израђује се по правилу на овереном
катастарско-топографском, односно овереном
топографском плану, односно овереном
катастарском плану.
План детаљне регулације садржи
текстуални и графички део.
Члан 5.
Рок за израду нацрта Плана детаљне
регулације износи 90 дана од дана доношења
ове Одлуке.

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;

Члан 6.
За носиоца израде Плана детаљне
регулације одређује се Ј.П. „Дирекција за
изградњу Града Сремска Митровица“.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом.
6

30.08.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 8.

Број 9

Митровица не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину, број: 501144/2013-VI, донето од стране Градске управе
за урбанизам, комуналне и испекцијске послове
Града Сремска Митровица.

Предлог Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
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 детаљне регулације на јавни увид, начин
на који заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе на предлог Плана
детаљне регулације, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-117/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације радне зоне –
соларне
енергије
„GREEN
POWER
INVESTMENT“ у к.о. Лежимир, Град Сремска

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

Графички прилог: Прелиминарна граница обухвата плана
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225.

226.

На основу чл. 13. ст. 3 у вези става 1
Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС“ бр.
10/2013) чл. 11. ст. 1 и чл. 141 Закона о
привредним друштвима („Службени гласник
РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 35 ст. 1 тачка 7
Статута града Сремска Митровица („Службени
лист града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица која
истовремено врши и надлежности скупштине
Агенције, на седници одржаној дана 30.08.2013.
године, донела је

На основу чл. 9. чл. 64. став 1. и чл. 209.
тачка 9. Закона о социjaлној заштити ("Сл
гласник Републике Србије" бр. 24/2011), и члана
35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица
("Сл. лист града Сремска Митровица" бр
13/2012) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 30.08.2013. године, донела
је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Члан 1.
У Одлуци о правима у области
социјалне заштите на територији града Сремска
Митровица ("Сл. лист града Сремска
Митровица" бр 17/12), у члану 2. иза алинеје 11.
додаје се алинеја 12. која гласи: "Палијативно
збрињавање-нега умирућих и хронично
оболелих особа".

Члан 1.
У члану 4 Одлуке о оснивању Друштва
са ограниченом одговорношћу „Агенција за
рурални развој Града Сремска Митровица“
(„Службени лист Града Сремска Митровица“
бр. 3/2013 и 7/2013) брише се став 2.

Члан 2.
Члан 2.
Иза одељка XI, додаје се одељак XII
који гласи:

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

"ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ - НЕГА
УМИРУЋИХ И ХРОНИЧНО ОБОЛЕЛИХ
ОСОБА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-124/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Члан 49.
Палијативно збрињавање је посебан
облик здравствене и социјалне заштите,
усмерен на пружање одговарајуће неге и
ублажавања боли умирућих и хронично
оболелих особа и подизање квалитета

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
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њиховог живота
породица.

и

живота

Број 9

Досадашњи Члан 49. Одлуке о правима
у области социјалне заштите на територији
града Сремска Митровица, постаје члан 54.
члан 50. постаје члан 55. и члан 51. постаје члан
56.

њихових

Палијативно
збрињавање
на
територији града Сремска Митровица
реализоваће тимови кућне неге, састављени
од медицинских сестара и неговатељица, које
поседују
одговарајуће
сертификате
и
лиценце.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу града
Сремска Митровица".

Члан 50.
Пружаоц
услуге
палијативног
збрињавања - неге умирућих и хронично
оболелих особа, биће изабран из реда
лиценцираних понуђача, у поступку јавне
набавке услуга социјалне заштите.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 55-5/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Надлежна
градска
управа
као
наручилац, дужна је да одабере пружаоца
услуге који је способан да услугу
палијативног збрињавања пружи под
најповољнијим условима, у складу са
најбољим
интересом
корисника
и
прописаним стандардима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
професор Милан Ковачевић,с.р.

Члан 51.
227.
Међусобна права и обавезе наручиоца
и пружаоца услуге, биће уређена уговором.
Наручилац је дужан да Покрајинском
секретаријату надлежном за социјалну
заштиту достави извештај о закљученом
уговору.

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
30.08.2013.године, донела је

Члан 52.
РЕШЕЊЕ
Инспекцијски надзор над радом
пружаоца услуге палијативног збрињавања
врши надлежни Покрајински секретаријат .

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 02.08.2013. године.

Члан 53.
Поступак за избор корисника ове
услуге, спроводиће Центар за социјални рад,
по службеној дужности, или на захтев
корисника."
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229.

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

На основу члана 35. тачка 33. Статута града
Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр. 13/2012) и члана 31. Одлуке о
оснивању Предузећа за одржавање улица и
путева „Сирмијум пут“ ДОО Сремска
Митровица,
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 4/2013), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
30.08.2013. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-234/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

ОДЛУКУ

228.

I

На основу члана 76. Закона о буџетском
систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/2009) и члана
35. тачка 32. Статута града Сремска Митровица
(''Сл. лист града Сремска Митровица'', бр.
13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица, на седници одржаној 30.08.2013.
године, донела је

УСВАЈА СЕ План и програм
пословања за 2013. годину Предузећа за
одржавање улица и путева ''Сирмијум пут''
д.о.о. Сремска Митровица.

II

ЗАКЉУЧАК
I

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу
Одлуке о буџету града Сремска Митровица за
период 01.01.-30.06.2013. године.
II

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број: 023-125/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Број: 400-38/2013- I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
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Предузеће за одржавање улица и путева
“Сирмијум пут“ д.о.о.
Сремска Митровица

ПЛАН И ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЗА 2013.ГОДИНУ

НАЗИВ:
АДРЕСА:
ОСНИВАЧ:
ДЕЛАТНОСТ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:

Предузеће за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“д.о.о.
Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13
Скупштина града Сремска Митровица
42.11 Изградња путева и аутопутева
20940956
108151781

Јул 2013.год.
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ПРОФИЛ
1.1.Историјат предузећа
Скупштина града Сремска Митровица је 30. априла 2013.године, након анализе стања у
систему одржавања и изградње саобраћајница на територији града и стања у предузећу
„Путеви“ АД из Сремске Митровице, донела Одлуку о оснивању Предузећа за одржавање
путева „Сирмијум пут“д.о.о.
Предузеће се оснива, сагласно одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о
комуналним делатностима, Закона о привредним друштвима као и Одлуке о општинским
путевима и улицама на територији града Сремска Митровица, ради обављања делатности од
општег интереса одржавања улица и путева на територији града.
На основу одлуке Скупштине оснивача покренута је процедура оснивања и регистрације
код Агенције за привредне регистре.
Пуно пословно име предузећа: Предузеће за одржавање улица и путева
„Сирмијум пут“д.о.о. Сремска Митровица
Скраћено пословно име:

„Сирмијум пут“д.о.о. Сремска Митровица

Правна форма:

Друштво са ограниченом одговорношћу

Седиште:

Сремска Митровица, Светог Димитрија 13,
Србија

Опис делатности:

Делатност одржавања улица и путева

Претежна делатност:

42.11 – Изградња путева и аутопутева

Остале делатности:

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.11 Рушење објеката
43.12 Припрема градилишта
42.13 Изградња мостова и тунела
43.21 Постављање електричних инсталација
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима
71.11 Архитектонска делатност
71.12 Инжењерске делатности и техничко
саветовање
81.10 Услуге редовног чишћења
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Матични број :
Порески идентификациони број - ПИБ

20940956
108151781
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1.2. Правни оквир
Најважнији закони, подзаконски акти и остала акта који утичу на рад, пословање,
функционисање и делатност „Сирмијум пут“ Сремска Митровица су:
•
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Сл.гласник РС“ број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07),
•
•
Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 16/97 и 42/98),
•
Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број125/04),
•
•
Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 116/08, 50/09) и пратећи подзаконски
акти,
•
Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ број 135/04) и пратећи подзаконски
акти,
•
Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09 и 64/10)
•
Закон о јавним путевима („Сл.гл.РС“бр.101/2005,123/2007,101/2011и 93/2012)
•
Закон о раду („Сл.гласник РС“ број 24 и 61/05)
•
Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10),
•
•
Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. години са
пројекцијама
за 2012. и 2013. години („Сл.гласник РС“ број 102/10),
•
•
Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину,
са пројекцијама за 2011. и 2012. годину („Сл.гласник РС“ број 103/09),
•
•
Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 9/02, 33/04, 135/04, 129/07)
•
Одлука о оснивању Предузећа за одржавање путева „Сирмијум пут“ Сремска Митровица
•
Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Сремска Митровица
1.3. Организациона структура
Према члану 30. Одлуке о оснивању предузећа „ Сирмијум пут“, управљање у друштву
је организовано као једнодомно, па су органи предузећа:
1.

Скупштина предузећа
2.
Директор

Док друштво послује као једночлано, функцију скупштине друштва обављаће Скупштина града
Сремска Митровица.
Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се у складу са Законом о привредним
друштвима.
Унутрашња организација и систематизација радних места предузећа „Сирмијум пут“
Сремска Митровица уредиће се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места. Овим Правилником утврдиће се организациона структура, број радних места,
квалификациона структура, опис послова и стручна оспсобљеност запослених у циљу
извршавања задатака из делатности Предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и
важећим законским прописима.
Директор предузећа јесте орган пословођења Предузећа.
Послови који се сматрају пословима органа пословођења Предузећа су регулисани
Статутом предузећа „Сирмијум пут“, а то су:
- организује и руководи процесом рада и води пословање Предузећа,
- представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом,
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,
14
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- предлаже Програма рада и план развоја и предузима мере за њихово
спровођење,
- подноси финансијски извештај, извештај о пословању и годишњи
обрачун,
- учествује у раду и извршава одлуке Скупштине друштва,
- уз сагласност Скупштине друштва доноси акт о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места,
- доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и
радова,
- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни
однос и закључује уговор о раду са запосленим,
- доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног
радног времена,
- обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама Скупштине.
У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
Предузеће ће бити организовано у два сектора: Технички сектор и Економско-правни сектор.
а) Технички сектор
Технички сектор ће у свом саставу имати три организационе јединице: Производњу,
Градњу и Одржавање.
Организациона јединица Производња бавиће се производњом асфалтне масе, бетона и
бетонских елемената за даљу уградњу.
Организациона јединица Градња бавиће се изградњом путева, тротоара и других
грађевинских објеката у складу са регистрованим делатностима.
Организациона јединица Одржавање бавиће се одржавањем објеката, инсталација и
средстава за рад ( асфалтна база, возила, грађевинске машине и др. ) у власништву предузећа
и другим пословима у складу са регистрованим делатностима.
б) Економско правни сектор
Економско правни сектор обухвата вршење економско-финансијских послова, правних и
општих послова.
Економско-финансијски послови сектора су везани за праћење прихода и расхода
Предузећа, учешће у изради Плана и програма пословања, припреме Финансијског
плана и годишњих и периодичних финансијских извештаја у складу са важећим
законским прописима, обрачун зарада и накнада запослених, евиденција наплате
потраживања по свим основама, праћење остварења прихода и стање обавеза и на
тај начин одржава укупну ликвидност предузећа.
Правни и општи послови сектора обухватају правно заступање Предузећа, целокупно
правно регулсање свих пословних активности Предузећа, протоколарне послове и маркетинг за
потребе свих органа Предузећа и административно-стручне послове потребне за рад запослених
у Предузећу.
1.4. Извори финансирања предузећа
На основу чланова 27. и 28. Одлуке о оснивању, средства неопходна затрошкове поступка
регистрације Предузећа, као и средства неопходна за функционисање Предузећа до одпочињања
обављања делатности за коју је основано и стицања прихода, обезбеђује град Сремска
Митровица. Тренутно је предвиђено 5.000.000 динара за основно функционисање Предузећа до
краја 2013.год.
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2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА
2.1 Процена резултата за 2012.годину
Обзиром да ће Предузеће бити основано 2013.године, не ради се процена резулатат за
претходну годину.
2.2.

Анализа пословног окружења

Предузеће за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“ Сремска Митровица основано је,
као што му и име каже, са првенственом наменом трајног обављања делатности од општег
интереса одржавања улица и путева на територији града. Ова чињеница му омогућава
привилегован статус у вршењу делатности и то гарантује, уз рационално пословање,
егзистенцију Предузећа.
На територији Срема, у ближем окружењу, постоје још две фирме с којима би у
тржишној утакмици, “Сирмијум пут” обезбеђивао додатне послове и приходе, што би био основ
за даљи развитак предузећа. Овоме у прилог иде и могућност вршења осталих делатности за
које је регистровано.
С обзиром на величину и техничку опремљеност, “Сирмијум пут” би требао тежиште
пословања да лоцира на подручје Срема, с тим да би му од интереса били и послови ван ове
територије уколико гарантују исплативост. Такође, прихватљиви су и сви заједнички послови
које би предузеће из било ког разлога изводило као подизвођач.
2.3. Процена ресурса
Тренутно, Предузеће има само директора. У блиској будућности, до краја текуће године,
Предузеће би требало да обезбеди све техничке предуслове за обављање делатности у складу
са чл. 15. а на основу чланова 27. и 28. Одлуке о оснивању.
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
3.1. Позиционирање на тржишту
Предузеће “Сирмијум пут” би требало да има тежиште пословања на територији града
Сремска Митровица с обзиром да је основано ради одржавања и изградње градских
саобраћајница. Права, обавезе и
одговорности у обављању поверене делатности биће
прецизирана посебним уговором између града Сремска Митровица и Предузећа који ће бити
закључен у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима.
Такође, с обзиром на могућност потпуног искоришћења будућих ресурса и стицања
додатних прихода, потребно је обезбедити послове и шире, првенствено на подручју Срема, а
ако је исплативо и даље.
Као што је већ поменуто, на подручју Срема постоје још две сличне грађевинске фирме
које могу бити конкуренција у пословању, али могу бити интересантне и као потенцијални
саизвођачи у пословима који превазилазе техничко-технолошке могућности сваке од фирми
посебно.
3.2. Ценовна стратегија
Предузеће ће приходе остваривати наплатом радова које је извршило у складу са
поменутим уговором закљученим са градом Сремска Митровица, а на основу уговорених
јединичних цена и обима и квалитета изведених радова.
Приликом обезбеђивања послова од трећих лица, предузеће ће конкурисати по законима
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тржишне утакмице у поступцима јавних набавки, прикупљања понуда и сл. за добијање
послова. Стручна служба ће сасатавити одговарајућу понуду за сваки посао, нарочито водећи
рачуна о искоришћености капацитета предузећа и исплативости посла.
3.3 План промотивних активности
У овој фази формирања предузећа, до краја 2013.године, промотивне
активности највише је потребно усмерити ка обавештавању јавности о
начину на који ће локална самоуправа решити проблеме изградње и
одржавања саобраћајница на територији града и проблем егзистенције
предузећа “Путеви”АД.
У наредном периоду, када се успешно изврши приватизација предузећа “Путеви”АД,
озбиљније ће се прићи маркетиншком представљању предузећа на регионалном нивоу. За ову
намену биће планирана посебна средства у Плану и програму за 2014. годину.
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
С обзиром да је у току процедура формирања предузећа
планиране инвестиције.

током

2013. године нису

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Као што је већ поменуто, предузеће “Сирмијум пут” Сремска Митровица у овом
тренутку има само в.д. директора. За успешно пословање било би неопходно до краја године
ангажовати дипломираног правника и дипломираног економисту са радним искуством.
По успешно завршеном преузимању предузећа “Путеви”АД Сремска Митровица била би
углавном задовољена и кадровска структура предузећа “Сирмијум пут”, с тим што би било
неопходно извршити анализу бројног стања запослених и свести њихов број на неопходан. Овај
посао биће материјализован кроз израду нове систематизације радних места у консултацији са
руководећим кадровима предузећа.
Као могућа јавља се и потреба ангажовања још једног дипломираног грађевинског
инжењера са лиценцом одговорног извођача радова ( лиценце 410, 412, 415 или 418 ) уколико
се укаже могућност извођења радова на регионалним и магистралним путевима.
Табела 1:
Ред.бр.
1

Табела 2:

Запослени по квалификационој структури

Квалификациона структура
ВСС

План 2013.
3

Структура запослених по годинама старости

од
до
20
30
31
40
41
50
51
60
61
70
Укупно запослених:

укупно
0
0
1
0
0
1
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Табела 3:

30.08.2013.

Структура запослених по годинама радног стажа

од

до

укупно

0

5

0

6

10

0

11

20

0

21

30

1

31

40

0

Укупно запослених:

1

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Финансијски план је приказ процене остваривања прихода и обавеза исказаних кроз
очекиване расходе.
План је урађен у складу са претпоставкама о висини средстава обезбеђених за
функционисање Предузећа у другој половини 2013. године. Накнадно ће се реализовати и
средстава планирана за процедуру преузимања “Путеви” АД. Узело се у обзир да ће се
поштовати пројектовани раст цена на мало, могући раст цена појединих добара и услуга као и
инструкција о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима док се не
заврши преузимање.
Финансијски
-

план предузећа садржи:
план прихода
план расхода, утврђених на бази планираних потреба у 2013.год
пројектовани Биланс успеха за 2013.годину
пројектовани Биланс стања за 2013.годину
пројектовани Извештај о токовима готовине за 2013.годину

6.1.План прихода
Укупни приходи за 2013. годину утврђени су на основу процењених потреба Предузећа за
измирењем свих предвиђених трошкова пословања у 2013.години и они износе 5.000.000дин.
За потребе преузимања “Путеви”АД Сремска Митровица предвиђена су додатна средства
у висини до 40.000.000дин.
У структури пословних прихода у 2013.години појављују се једино приходи од оснивача
предузећа уплате из буџета града Сремска Митровица.

Табела 4: Структура прихода по изворима

18
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Редни
број

Врста прихода

План за
2012.

Процена за
2012.

План за 2013.

1

2

3

4

5

1

Приходи од оснивача

0

0

5 000 000

Укупно

Број 9
Индекси
3/4

4/5

6

7

5 000 000

Приходи од оснивача планирани су у складу са Одлуком о оснивању. Структуру
планираних прихода чини износ пројектованих прихода за финансирање материјалних и
нематеријалних трошкова Предузећа у 2013.години до почетка остваривања прихода од
сопствене делатности.

6.2.Расходи по наменама
Табела 5: Структура расхода по наменама

Р.б. Конто
1
2
I
51
5120
5121
5125
1

5126
5128
5130
5131
5133
52
5200
5210
5220
5240

2
5260
52901
52904
52910
52911

План
за
2012
4

Врста расхода
3
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала
Материјал за одржавање
ос.средстава
Трошкови резервних делова
Трошкови ситног инвентара

Остварено
2012
5

План за
2013
6
3.385.826
140.000
/
/
140.000

Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и мазива
Tрошкови огревног материјала
Трошкови електричне енергије
Трошкови зарада
Трошкови бруто зарада
Трошкови доприноса на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по уговору о
привременим и повременим
пословима
Трошкови
НО
Трошкови
Трошкови
Трошкови

Индекси

/
/
2.181.826
1.821.732
326.094

/

накнада члановима УО и
отпремнине
помоћи запосленим
накнаде превоза на посао

/
/

и са посла
Трошкови дневница на службеном
путу

/
34.000
/
19

5/4
7

6/5
8
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53
5310
5314
5320

Трошкови производних услуга
Трошкови превоза
Трошкови птт услуга
Трошкови услуга на текућем

/
/
/

5394
54
5400

Трошкови закупа
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови комуналних услуга
Трошкови ХТЗ опреме
Трошкови осталих производних
услуга
Трошкови амортизације
Трошкови амортизације

/
/
/

5401

Трошкови амортизације -средства из
донације

/

5330
5350
5392
5395

4

30.08.2013.

/

одржавању основних средстава
Трошкови регистрације возила

5321
3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

/

Табела 5: Структура расхода по наменама

Р.б.
1
5

II
1
2
3
III

Конто
Врста расхода
2
3
55
Нематеријални трошкови
5500 Трошкови ревизије
Tрошкови за хуманитарне и друге
5502 солидарне намене
5503 Трошкови здравствених услуга
Трошкови стручног образовања
5504 запослених
Трошкови стручних часописа и
5505 публикација
5509 Трошкови осталих услуга
5510 Трошкови репрезентације
5520 Трошкови премије осигурања
5530 Трошкови платног промета
5540 Трошкови чланарина
Трошкови пореза,спорова
5550 (накнаде за
воде,шуме,гр.земљиште)
Трошкови огласа у штампи и
5590 др.медијима
Трошкови такси
5591 (административне,судске,
регистрационе)
5593 Остали нематеријалних трошкови
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
5620 Расходи камата
5630 Негативне курсне разлике
5691 Остали финансијски расходи
ОСТАЛИ РАСХОДИ

План
Остварено
за 2012
2012
4
5

План за
2013
6
1.064.000
/
/
/
/

42.000
32.000
5.000
/
/

985.000
/
/
/
/
/
20

Индекси
5/4
6/5
7
8

30.08.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)
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3.385.826

Oсновица за обрачун зараде директора изједначава се са основицом за обрачун зараде
начелника градске управе и свака промена везана за основицу за обрачун зараде Начелника
градске управе примењиваће се и на основицу за обрачун зараде директора. Коефицијент за
обрачун зараде директора одредиће Комисија за кадровска и административна питања.
6.3.Пројектовани Биланс успеха за 2013.годину
Табела 6: Биланс успеха за 2013.годину
Износ
Позиција

АОП

План
за

2012.
1
2
3
А.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(202+203+204-205+206)
201
1.Приходи од продаје
202
2.Приходи од активирања учинака и
робе
203
3.Повећање вредности залиха учинака 204
4.Смањење вредности залиха учинака 205
5.Остали пословни приходи
206
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до
212)
207
1.Набавна вредност продате робе
208
2.Трошкови материјала
209
3.Трошкови зарада, накнада зарада и
остали
лични расходи
210
4.Трошкови амортизације и
резервисања
211
5.Остали пословни расходи
212
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201207)
213
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201) 214
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
216
217
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ
218
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213214+215216+217-218)
219
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
21

Остварено
у 2012.
4

Индекс
План
за

4/3

2013.
5

6

3.385
/
/
/
/
3.385
3.385
/
140

2181
0
1064
0
0
/
/
/
/

0

5/4
7
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ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213215+216217+218)
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА
Б.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(219-220+221-222)
В.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(220-219+222-221)
Г.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1.Порески расход периода
2.Одложени порески расходи периода
3.Одложени порески приходи периода
Д.Исплаћена лична примања
послодавца
Ђ.НЕТО ДОБИТАК (223-224-225226+227228)
Е.НЕТО ГУБИТАК (224223+225+226227+228)
Ж.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
З.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ
ПРАВНОГ ЛИЦА
И.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

220

0

221

/

222

/

223

0

224

/
0

30.08.2013.

225
226
227
228
229

/

230

/

231

/

232

/

233

/

6.4. Пројектовани Биланс стања за 2013. годину
Табела 7: Биланс стања за 2013. годину
Износ
Позиција

1
AКТИВА
А.СТАЛНА ИМОВИНА
(002+003+004+005+009)
I.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
II.GOODWILL
III.НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
IV.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И
БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008)
1.Некретнине, постројења и опрема
2.Инвестиционе некретнине

АОП

2

План
за
2012.
3

Остваренo
у 2012.
4

Индекс
План за
2013.
5
/

001
002
003
004

/
/
/
/

005
006
007

/

22

4/3
6

5/4
7
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3.Биолошка средства
V.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
(010+011)
1.Учешће у капиталу
2.Остали дугорочни финансијски пласмани
Б.ОБРТНА ИМОВИНА(013+014+015)
I.ЗАЛИХЕ
II.СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА
ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ
СЕ ОБУСТАВЉА
III.КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,
ПЛАСМАНИ И
ГОТОВИНА(016+017+018+019+020)
1.Потраживања
2.Потраживања за више плаћен порез на
добитак
3.Краткорочни финансијски пласмани
4.Готовински еквивалети и готовина
5.Порез на додату вредност и активна
временска разграничења
В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г.ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001+012+021)
Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
Ђ.УКУПНА АКТИВА (022+023)
Е.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Број 9

008
009
010
011
012
013

/

014

/

015
016

/

/
/

017
018
019
020
021
022
023
024
025

/
/
/
/
/

6.5.Пројектовани извештај о токовима готовине за 2012.годину
Извештај о токовима готовине за 2012.годину није могуће урадити јер предузеће није
постојало у тој години.
7. ЗАКЉУЧАК
Доношењем одлуке о оснивању предузећа "Сирмијум пут"д.о.о. Сремска Митровица
створени су услови за трајно решавање проблема изградње и одржавања градских
саобраћајница и других јавних површина. Такође, учешћем овог предузећа у поступку
приватизације и преузимања предузећа "Путеви"АД Сремска Митровица, биће решен и
проблем егзистенције "Путева" као фирме из исте делатности која је не својом кривицом
запала у проблеме.
Предузеће "Сирмијум пут" ће својим рационалним пословањем обезбедити како
задовољавање потреба грађана, одвијање несметаног и безбедног саобраћаја и чување и
унапређење употребне вредности градске инфраструктуре, тако и сопствени развој и
кадровски и технолошки напредак.

230.
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На основу члана 35. Закона о култури
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка
10. Статута града Сремске Митровице ('' Сл.
лист града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 30.08.2013. године, донела је

30.08.2013.

На основу члана 35. Закона о култури
(''Сл. Гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35.
Тачка 10. Статута града Сремске Митровице
(''Сл. Лист града Сремска Митровица'', бр.
13/2012),
Скупштина
града
Сремска
Митровица, на седници одржаној 30.08.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА ''ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА
СРЕМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, дипломирана
глумица из Сремске Митровице, Матије Хуђи
54/4, именује се за директора Позоришта
''Добрица Милутиновић'' у Сремској Митровици
на период од 4 године.

ДАНИЦА ДРАГИЧЕВИЋ ЂУКИЋ,
професор српског језика и књижевности из
Сремске Митровице, Максима Горког 2б,
именује се за директора Музеја Срема у
Сремској Митровици на период од 4 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: 022-235/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-236/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
232.

231.
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На основу члана 35. Закона о култури
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка
10. Статута града Сремске Митровице (''Сл.
лист града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 30.08.2013. године, донела је

На основу члана 35. Закона о култури
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка
10. Статута града Сремске Митровице (''Сл.
лист града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 30.08.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ
''ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

МИЛАН МАРИНКОВИЋ, наставник
разредне наставе из Великих Радинаца,
Маршала Тита бб, именује се директора
Галерије ''Лазар Возаревић'' у Сремској
Митровици на период од 4 године.

ПЕТАР САМАРЏИЋ, дипломирани
економиста из Сремске Митровице, Марко
Перичин Камењар 1/10 именује се за директора
Центра за културу Сирмијумарт у Сремској
Митровици на период од 4 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: 022-237/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-238/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.

233.
234.
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30.08.2013.

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
30.08.2013. године, донела је

На основу члана 35. Закона о култури
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка
10. Статута града Сремске Митровице (''Сл.
лист града Сремска Митровица'', бр. 13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 30.08.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ ''СРЕМ'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
I
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, просветни
радник из Лаћарка, Љ.П. Кике 30, именује се за
директора Установе Атлетски стадион у
Сремској Митровици на период од 4 године.

МИШЧЕВИЋ ЗОРИЦА, професор из
Мачванске Митровице, Јанка Веселиновића 6
именује се за директора Установе за неговање
културе ''Срем'' у Сремској Митровици на
период од 4 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: 022-240/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-239/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
проф.Милан Ковачевић,с.р.
235.
236.
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На основу члана 45. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/2007) и члана 56. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012) Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
30.08.2013. године, донела је

На основу члана 45. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/2007) и члана 56. Статута града Сремске
Митровице
(''Сл.лист
града
Сремска
Митровица'', бр. 13/2012) Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
30.08.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

I

БОРИСЛАВ КОЛАРИЋ из Сремске
Митровице разрешава се дужности члана
Градског већа града Сремска Митровица.

СЛОБОДАН ВУЈЧИЋ, просветни
радник из Сремске Митровице, Марко Перичин
Камењар 13/6, бира се за члана Градског већа
града Сремска Митровица.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 06-150/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Број: 06-150/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић,с.р.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
238.

237.
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30.08.2013.

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
30.08.2013. 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
30.08.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПОСЛОВНО
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''ПИНКИ''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

ДАНИЈЕЛ
ВЕСЕЛИНОВИЋ
из
Шуљма, Фрушкогорска 15, разрешава се
дужности члана Управног одбора Апотеке у
Сремској Митровици,

МИЛАН
СТАНИВУКОВИЋ
из
Лаћарка, Љ.П.Кике 29, разрешава се дужности
члана Управног одбора ПСЦ ''Пинки'' у
Сремској Митровици,

ЈЕЛЕНА КЛИНЦОВ из Јарка, Моше
Пијаде 47, именује се за члана Управног одбора
Апотеке у Сремској Митровици.

ЉИЉАНА БЕЛИЋ из Лаћарка, Триве
Витасовића 66, именује се за члана Управног
одбора ПСЦ ''Пинки'' у Сремској Митровици.

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: 022-241/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-242/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф.Милан Ковачевић.
239.

проф.Милан Ковачевић,с.р.
240.
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На основу члана 45. Закона о култури
(''Сл. гласник РС'' број 72/2009) и члана 35.
тачка 10. Статута града Сремске Митровице
(''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр.
13/2012) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 30.08.2013. године, донела
је
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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
30.08.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
''ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДРАГИЊА
НИКШИЋ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I
МИЛЕ
ПАЛИЋ
из
Сремске
Митровице, Тицанова 67, разрешава се
дужности члана Надзорног одбора Позоришта
''Добрица
Милутиновић''
у
Сремској
Митровици,

I

ВЛАДАН
МИЛОВАНОВИЋ
из
Салаша Ноћајског, Добросава Радосављевића
67, иманује се за члана Надзорног одбора
Позоришта ''Добрица Милутиновић'' у Сремској
Митровици.

-

ВЛАДИМИР ГАРЧЕВИЋ из Сремске
Митровице, М.П. Камењар 1

-

ДУШКО КУЗМИНАЦ из
Митровице, Пушкинова 17

Сремске

-

ДУШИЦА МАТАРУГА
Митровице

Сремске

из

разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Медицинске школе ''Драгиња
Никшић'' у Сремској Митровици из реда
локалне самоуправе

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

II
За
чланове
Школског
одбора
Медицинске школе ''Драгиња Никшић'' у
Сремској Митровици из реда локалне
самоуправе именују се:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-243/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф.Милан Ковачевић,с.р.
241.

-

СЛОБОДАН ПАУЉЕВ, дефектолог из
Сремске Митровице, Пиварска 4,

-

АНА КОВАЧЕВИЋ,
Јарка, Гробљанска 20,

-

НЕНАД РАДМАНОВИЋ, студент из
Сремске Митровице, Железничка 16
III

29

дефектолог,

из
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30.08.2013.

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

ОДЛУКУ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

1.
Утврђује се да одредбе члана 2.
Одлуке о изменама и допунама Пословника о
раду Скупштине града Сремска Митровица
("Службени лист града Сремска Митровица",
број 15/12) нису у сагласности са Уставом и
законом.

Број: 022-244/2013-I
Дана: 30.08.2013. године
Сремска Митровица

2. Одбацује се захтев за обуставу
извршења појединачног акта или радње која је
предузета на основу одредаба члана 2. Одлуке
из тачке 1.

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

Образложење
Уставном суду је поднета иницијатива
за покретање поступка за оцену уставности и
законитости одредаба члана 2. Одлуке о
изменама и допунама Пословника о раду
Скупштине
града
Сремска
Митровица
("Службени лист града Сремска Митровица",
број 15/12). У иницијативи се наводи да су
оспорене одредбе члана 2. Одлуке несагласне са
одредбама члана 39. Закона о локалној
самоуправи, које прописују да председник
скупштине града има заменика који га замењује
у случају његове одсутности или спречености
да обавља своју дужност, али да Закон не
предвиђа "овлашћење председника Скупштине
града да може поставити највише два
помоћника председника, односно овлашћење
Скупштине града да донесе акт којим ће му се
то овлашћење дати". С обзиром да, према
мишљењу иницијатора, оспорене одредбе
наведене Одлуке нису у складу са Законом о
локалној самоуправи, иницијатор сматра да
самим тим нису у складу ни са чланом 195.
Устава. Иницијатор предлаже да Уставни суд,
до доношења коначне одлуке, обустави
извршење појединачних аката односно радњи
које се предузимају на основу оспорених
одредаба члана 2. Одлуке.

УСТАВНИ СУД

242.

Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-800/2012
23.07.2013. године
Београд

Уставни
суд
у
саставу:
председник др Драгиша Б. Слијепчевић и судије
др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, др Горан
Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина
Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др
Боса Ненадић, мр Томислав Стојковић,
Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на
основу члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава
Републике Србије, на седници одржаној 11. јула
2013. године, донео је

Доносилац оспорене Одлуке у одговору,
поред осталог, наводи да је чланом 42. Статута
града Сремска Митровица предвиђено да
председник
Скупштине
града
Сремска
Митровица има заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спечености да
врши своју дужност, да председник Скупштине
30

30.08.2013.
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града Сремска Митровица није у сталном
радном односу, већ своју функцију обавља
волонтерски, те се стога указала потреба за
постављањем помоћника који ће председнику
Скупштине града помагати у припреми, вођењу
и раду седница Скупштине, те да његови
помоћници немају овлашћење да председника
Скупштине замењују у случају његове
одсутности и спечености да врши своју
дужност, већ му искључиво помажу у раду.

Број 9

административним пословима везаним за њихов
рад, да секретар може имати заменика који га
замењује у случају његове одсутности (члан 40.
ст. 1. и 5.); да се начин припреме, вођење и рад
седнице скупштине општине и друга питања
везана за рад скупштине уређују њеним
пословником (члан 41.).
Разматрајући оспорене одредбе члана 2.
Одлуке о изменама и допунама Пословника о
раду Скупштине града Сремска Митровица,
Уставни суд је пошао од наведених одредаба
Закона о локалној самоуправи, из којих
произлази да скупштина општине, односно
града, као највиши орган општине - града, који
врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и статутом, има
председника скупштине и да председник
скупштине има заменика, који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност, као и да за обављање
стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница скупштине и њених
радних тела и руковођење административним
пословима везаним за њихов рад, скупштина
општине има секретара, из чега произлази да
Законом није предвиђена могућност да се
општим актом јединице локалне самоуправе
предвиди постојање помоћника председника
скупштине општине, као посебне категорије
постављених лица. Из наведених разлога,
Уставни суд је оценио да су прописивањем
овлашћења председника Скупштине града
Сремска Митровица да може поставити највише
два помоћника председника Скупштине града,
прекорачена законска овлашћења из члана 32.
Закона о локалној самоуправи, којим су
утврђена питања о којима скупштина општине,
односно града одлучује, у складу са законом.
Осим тога, пословником о раду скупштине
општине, односно града, према одредби члана
41. Закона о локалној самоуправи, могу се
уређивати само питања која се односе на начин
припреме, вођење и рад седнице скупштине
општине и друга питања везана за рад
скупштине, а не и питања која су изван тог
делокруга. Стога је Уставни суд оценио да
оспорене одредбе члана 2. Одлуке о изменама и
допунама Пословника о раду Скупштине града
Сремска Митровица нису у сагласности са
наведеним одредбама Закона о локалној
самоуправи.
Како Устав Републике Србије одредбом
члана 195. став 1. утврђује принцип да сви
општи акти у Републици Србији морају бити

У спроведеном поступку, Уставни суд је
утврдио да је оспореним одредбама члана 2.
Одлуке о изменама и допунама Пословника о
раду Скупштине града Сремска Митровица
("Службени лист града Сремска Митровица",
број 15/12), предвиђено да се иза члана 31.
додаје нови члан 31а, којим је прописано: да
председник
Скупштине
града
Сремска
Митровица може поставити највише два
помоћника председника Скупштине града, који
ће му помагати у припреми, заказивању и
вођењу седница Скупштине града и обављању
других послова које одреди председник
Скупштине града и да се помоћници постављају
из реда одборника, на период од четири године.
Законом
о
локалној
самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07)
прописано је: да се одредбе овог закона које се
односе на општину примењују и на град, ако
овим законом није друкчије одређено (члан 23.
став 4.); да је скупштина општине је највиши
орган општине који врши основне функције
локалне власти, утврђене Уставом, законом и
статутом (члан 28. став 1.); да скупштина
општине, у складу са законом, поред осталог,
бира и разрешава председника скупштине и
заменика председника скупштине и да поставља
и разрешава секретара скупштине (члан 32. тач.
10) и 11)); да скупштина општине има
председника
скупштине,
да
председник
скупштине организује рад скупштине општине,
сазива и председава њеним седницама и обавља
друге послове утврђене законом и статутом
општине (члан 38. ст. 1. и 2.); да председник
скупштине има заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност, да се заменик
председника скупштине бира и разрешава на
исти начин као и председник скупштине (члан
39.); да скупштина општине има секретара који
се стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница скупштине и
њених
радних
тела
и
руководи
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2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46. тачка 3)
Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника
о раду Уставног суда ("Службени гласник РС",
бр. 24/08, 27/08 и 76/11), донео Одлуку као у
изреци.

Полазећи од наведеног, а имајући у виду
да је у току претходног поступка правно стање
потпуно утврђено и прикупљени подаци
пружили су поуздан основ за одлучивање,
Уставни суд је одлучио као у изреци, без
доношења решења о покретању поступка,
сагласно одредби члана 53. став 3. Закона о
Уставном суду ("Службени гласник РС", број
109/07, 99/11 и 18/13 - Одлука УС).

На основу члана 168. став 3. Устава,
одредбе члана 2. Одлуке о изменама и допунама
Пословника о раду Скупштине града Сремска
Митровица наведене у тачки 1. изреке, престају
да важе даном објављивања Одлуке Уставног
суда у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.

С обзиром на то да је Суд донео коначну
одлуку, захтев за обуставу извршења
појединачног акта или радње предузете на
основу оспорене Одлуке Суд је одбацио,
сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о
Уставном суду.

ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
др Драгиша Б. Слијепчевић

Имајући у виду изложено, Уставни суд
је, на основу одредаба члана 42а став 1. тачка
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