
Сремска Митровица
01.06.2022

Година XIV
број 9

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2022.
годину: 2.000,00 динара

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

108.
2. Ово решење ступа 

на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу 
града Сремска Митровица“.

3. Ово решење је коначно 
у управном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

 

 Чланом 56. став 4. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе прописано 
је да се у случају да се јавни конкурс не 
оконча постављењем на положај, статус 
вршиоца дужности може се продужити 
најдуже још три месеца.

 Како рок на који је именована 
постављена да као вршилац дужности 
обавља послове службеника на положају 
истиче 14.05.2022. године, Градско веће je 
донело решење као у диспозитиву.

 Упутство о правном средству: 
Против овог решења жалба није допуштена, 
али се може покренути управни спор пред 
Управним судом, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се подноси 
непосредно или поштом Управном суду 

 На основу члана 56. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 
114/2021, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. 
закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. 
закон и 123/2021 - др. закон), члана 64. 
став 1. тачка 14. Статута града Сремска 
Митровица („Сл. лист града Сремска 
Митровица“ број 3/2019 и 5/2019-испр.) 
и члана 42. Пословника о раду Градског 
већа града Сремска Митровица („Сл. лист 
града Сремска Митровица“ бр. 6/2021),  
Градско већа града Сремска Митровица, на 
својој телефонској  седници, одржаној дана 
12.05.2022. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Снежани Коњевић, 
професору педагогије из Сремске 
Митровице, продужава се статус 
вршиоца дужности, за обављање 
послова службеника на положају 
– заменика начелника Градске 
управе за образовање Града 
Сремска Митровица, почев од 
15.05.2022. године, најдуже још 
три месеца.
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 На основу члана 56. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“ број 1/2016, 113/2017, 95/2018 и 
114/2021), члана 64. став 1. тачка 14. Статута 
града Сремска Митровица („Сл. лист града 
Сремска Митровица“ број 3/2019 и 5/2019-
испр.) и члана 42. Пословника о раду 
Градског већа града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ 
бр. 6/2021),  Градско већа града Сремска 
Митровица, на својој телефонска седници, 
одржаној дана  12.05.2022. године, донело 
је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Милошу Маџићу, 
дипломираном менаџеру у 
ловном туризму из Сремске 
Митровице, продужава се статус 
вршиоца дужности, за обављање 
послова службеника на положају 
– заменика начелника Градске 
управе за саобраћај, комуналне 
и инспекцијске послове Града 
Сремска Митровица, почев од 
15.05.2022. године, најдуже још 
три месеца.

2. Ово решење ступа 
на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу 
града Сремска Митровица“.

3. Ово решење је коначно 
у управном поступку.

у Београду, уз плаћање прописане судске 
таксе.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:112-46/2022-III

Дана:12.05.2022.године

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА

Светлана Миловановић, с.р.
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110.

 На основу члана 60. став 1. тачка 20. 
Статута града Сремскa Митровицa („Сл. 
лист града Сремска Митровица“  бр. 3/2019 
и 5/2019-исправка),  члана 33. став 2. Одлуке  
о јавном линијском превозу путника на 
територији града Сремска Митровица („Сл. 
лист града Сремска Митровица“ бр. 1/2017 
и 12/2019), на предлог Градске управе 
за саобраћај, комуналне и инспекцијске 
послове града Сремска Митровица, 
Градоначелница града Сремска Митровица  
д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ 

ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ 
ПРЕВОЗУ

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ЦЕНЕ КАРАТА

1.1. Цена карата ван режима претплате за 
појединачну вожњу у дневном саобраћају: 

A.1. Карта за једну вожњу у једној зони 
(првој, другој или трећој)

Продајна цена са ПДВ: …………  70,00 
динара

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 56. став 4. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе прописано 
је да се у случају да се јавни конкурс не 
оконча постављењем на положај, статус 
вршиоца дужности може се продужити 
најдуже још три месеца.

 Како рок на који је именовани 
постављен да као вршилац дужности 
обавља послове службеника на положају 
истиче 14.05.2022. године, Градско веће je 
донело решење као у диспозитиву.

 Упутство о правном средству: 
Против овог решења жалба није допуштена, 
али се може покренути управни спор пред 
Управним судом, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се подноси 
непосредно или поштом Управном суду 
у Београду, уз плаћање прописане судске 
таксе.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број:112-45/2022-III

Дана:12.05.2022.године

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА

Светлана Миловановић, с.р.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, 
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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Б.2. Месечне претплатне карте за две зоне 
(прву и другу или другу и трећу)

Б.3. Месечне претплатне карте за три зоне 
(прва, друга и трећа )

Корисник претплатне месечне карте, има 
право на неограничени број вожњи (за 
одабрани број зона) радним даном, суботом, 
недељом и празником у дневном саобраћају 
од 4 до 24 часа.

Месечна карта у претплати важи, почев од 
првог и закључно са последњим даном у 
месецу за који је карта купљена.

Месечне претплатне карте “на име” важе за 
следеће категорије корисника:

- запослене, 

- за студенте и ученике средњих школа 
и

- за пензионере.

Б.1. Месечне претплатне карте за једну 
зону:

• за запослене 

Продајна цена са ПДВ:…………2.100,00 
(динара)

• за студенте и ученике средњих школа 
продајна цена са ПДВ:…………1.900,00 
(динара) 

А.2. Карта за једну вожњу у две зоне (првој 
и другој или другој и трећој)

Продајна цена са ПДВ: …………  150,00 
динара

A.3. Карта за једну вожњу у три зоне (прва, 
друга и трећа )

Продајна цена са ПДВ: …………  240,00 
динара

A.4.Доплатна карта за путнике који у 
возилу не покажу одговарајућу возну 
исправу возачу, кондуктеру, овлашћеном 
лицу превозника, односно саобраћајном 
инспектору или комуналном милиционару
 
Продајна цена са ПДВ:...............2.000,00 
динара

Корисник услуге превоза (у даљем тексту: 
корисник) има право на непрекидну вожњу 
у једном смеру (без преседања) у дневном 
саобраћају куповином одговарајуће папирне 
карте у возилу.

Дневни саобраћај обавља се у временском 
интервалу од 4 до 24 часа.

За превоз пртљага већих димензија корисник 
је обавезан да додатно купи одговарајућу 
карту ван режима претплате за једну зону.

1.2. Цена карата у режиму претплате за 
неограничени број вожњи у току месеца 

Б.1. Месечне претплатне карте за једну зону 
(прву, другу или трећу)
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• за пензионере са нижом пензијом 

Продајна цена са ПДВ:…………1.150,00 
(динара)

• за пензионере са вишом пензијом 

Продајна цена са ПДВ:…………2.300,00 
(динара)

Висина пензије за куповину месечних 
претплатних маркица за пензионере са 
нижом пензијом износи до  26.192,00 
динара.

Висина пензије за куповину месечних 
претплатних маркица за пензионере са 
вишом пензијом износи од  26.193,00 динара

Висина комерцијалног попуста за месечне 
претплатне маркице за запослене, у 
зависности од “степена коришћења” 
(однос броја купљених месечних маркица 
и укупног броја запослених у предузећу 
којима је омогућен превоз), износи:

“степен коришћења месечне маркице” 
% комерцијалног попуста превозника
 
> 95% 15%
 
85 – 95 % 10%
 
70 – 85 % 5%
 
< 70% --
 

• за пензионере са нижом пензијом 

Продајна цена са ПДВ:…………550,00 
(динара)

• за пензионере са вишом пензијом 

Продајна цена са ПДВ:…………1.200,00 
(динара)

Б.2. Месечне претплатне карте за две зоне

• за запослене 
Продајна цена са ПДВ:…………4.200,00 
(динара)

• за студенте и ученике средњих школа 
Продајна цена са ПДВ:…………3.500,00 
(динара) 

• за пензионере са нижом пензијом 

Продајна цена са ПДВ:…………850,00 
(динара)

• за пензионере са вишом пензијом 

Продајна цена са ПДВ:…………1.700,00 
(динара)

Б.3. Месечне претплатне карте за три зоне

• за запослене 
Продајна цена са ПДВ:…………6.300,00 
(динара)

• за студенте и ученике средњих школа 
Продајна цена са ПДВ:…………4.200,00 
(динара) 
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III

 Ступањем на снагу овог решења 
престају да важе решења број 38-10/2018-II 
од      06.06.2018. године и 344-174/2020-II 
од 02.06.2020. године.

IV

 Ово Решење ће бити објављено 
у „Службеном листу Града Сремска 
Митровица.“

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број:38-7/2022-II
Дана:26.05.2022. године
Сремска Митровица

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Светлана Миловановић, с.р.

  1.3.Карте и превозне исправе 

Све врсте претплатних карата (повластица) 
– возних исправа, појединачних карата и 
месечних претплатних маркица дизајнираће 
и наручивати надлежна организациона 
јединица града Сремска Митровица 
задужена за послове саобраћаја. Надлежна 
организациона јединица, врши сваког 
месеца задуживање и раздуживање сваког 
превозника са картама.

Претплатне карте, појединачне карте и 
претплатне маркице морају да буду на 
адекватан начин заштићене (више степена 
заштите) од злоупотреба и фалсификовања. 
О броју продатих појединачних карата по 
врстама и оставареном месечном приходу, 
превозници су дужни да сачине месечни 
извештај који су у обавези да предају 
надлежној организационој јединици града 
Сремска Митровица за послове саобраћаја 
до 5.ог у наредном месецу или првог 
наредног дана ако се ради о нерадном дану 
(субота, недеља, празник и слично). 

Трошкове издавања претплатне карте 
сносиће корисници - путници и они ће 
износити 200,00 динара.

Садржај појединачних карата и тип опреме 
за њихово издавање прописаће надлежна 
организациона јединица града Сремска 
Митровица.

II

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се почев од 1. 
јуна2022. године.
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 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

108. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ, ЗА 
 ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – 
 ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
 ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

109. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ, ЗА 
 ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – 
 ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА САОБРАЋАЈ, 
 КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА СРЕМСКА 
 МИТРОВИЦА

 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И 
 ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

110. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ 
 ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1

2

3

С А Д Р Ж А Ј

ИЗДАВАЧ: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
 Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13 * 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА  МИЛОШ МИШКОВИЋ * 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК  Тања Танасијевић Цвјетковић *

ТЕЛЕФОН:  022/610-156  ФАКС:  022/610-556 *  
e-mail: sekretarsg@sremskamitrovica.org.rs * 

ПРИПРЕМА И ШТАМПА:  ДОО КОЛОР ПРИНТ, ЛАЋАРАК ТЕЛ.: 022/671-377


