
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
 31. 03. 2021

Година XIII
број 05

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2021. 
годину: 2.000,00 динара

 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, 
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), 
члана 32. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени глас-
ник РС“, бр. 32/2019), члана 9, став 5 Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС“, број 135/2004 
и 88/2010) и члана 41. тачка 6. Статута Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019), 
Скупштина Града Сремска Митровица, по при-
бављеном мишљењу Комисије за планове на 
седници одржаноj 31.03.2021. године, донела 
је

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 

 ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У 
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШИШАТОВАЦ 

У  К.О. ЛЕЖИМИР

Члан 1. 
Овом Одлуком приступа се изради Плана 
детаљне регулације проширења гробља у 
насељеном месту Шишатовац у  к.о. Лежимир 
(у даљем тексту: План). 

Члан 2. 
Оквирна граница обухвата планског подручја 
заузима простор око 4,36ha. 

Граница обухвата Плана полази из тачке 1 
која се налази у северозападној тачки парцеле 
бр.1338. Из те тачке граница креће на исток 
пратећи северну страну те парцеле и парцеле 
бр.1339, долази до пута (парцела бр.5313/2), 
сече пут и  долази у тачку 2. Из тачке 2 граница 
иде на југ обилазећи парцелу бр.1678 и долази 
до тачке 3. Из тачке 3 граница у истом смеру 
наставља на југ границом парцеле бр.5313/2 
- пут до тачке 4. 

Из тачке 4 граница сече пут, мења смер ка 
западу и обилази парцелу бр. 1683 њеним 
јужним странама све до тачке 5. Из тачке 5 
граница мења смер и полази на север обилазећи 
западну страну парцеле бр. 1683 до тачке 6. 
Из тачке 6 граница наставља у смеру истока 
долази до парцеле број 1686, обилази парцеле 
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бр. 1686 и 1685, прелази пут парцела број 1334 
и северном страном парцеле бр. 1337 долази 
у тачку 1 и затвара гараницу обухвата Плана. 
Граница обухвата Плана је прелиминарна. 
Површина обухвата плана је око 4,36 ha. 

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег 
реда, ширег подручја и развојних стратегија

Просторним планом Територије Града 
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица”, број  8/2015) планирано је да се 
планови са детаљном урбанистичком разра-
дом израђују за све комуналне објекте, па тако 
и у овом случају за проширење насељског 
гробља. Како је постојеће гробље у самом 
насељу и попуњено, ППТГ је за такве слу-
чајеве планирао проширење постојећих гро-
баља или изградњу нових гробаља. Изградња 
гробља подразумева и изградњу гробљанских 
капела, ограђивање гробља и опремање свом 
неопходном инфраструктуром.

Просторним планом су дати услови за грађење 
гробља и свих садржаја у њему, тако да 60% 
простора буде за сахрањивање, а 40% остали 
садржаји (20% заштитни зелени појас, 16% 
комуникације, 3% комеморативни плато и 
1% остали садржаји).

Забрањено је градити објекте на гробљу који 
својим изгледом и величином нарушавају 
визуелни и естетски изглед.

План детаљне регулације израђује се на 
овереном катстарско-топографском плану, а 
прибавља се и одговарајућа копија плана и 
извод из листа непокретности.

Члан 4. 
Принципи  планирања, коришћења, уређења 
и заштите простора

Уређење простора у обухвату Плана заснива се 
на начелима одрживог развоја и рационалним 
коришћењем земљишта, очувања обичаја и 
традиције и очувања специфичности предела.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја

Планирано проширење насељског гробља 
и урбано уређење постојећег гробља у 
Шишатовцу опремиће насеље савременим 
комуналним комплексом за решавање проблема 
хуманог сахрањивања. Планирано проширење 
гробља заједно са постојећим гробљем ће 
чинити јединствени комплекс и имаће све 
садржаје који ће обезбедити пијетет умрлима 
и хигијенско - техничке услове за решавање 
комуналног проблема – безопасно уклањање 
хуманих посмртих остатака.

Циљ доношења плана је стварање планског 
основа за реализацију планских поставки, 
односно решавање комуналног проблема – 
сахрањивања становника насељеног места 
Шишатовац. Доношењем урбанистичког 
плана за формирање јединственог комплекса 
насељског гробља створили би се услови - 
плански основ за прибављање земљишта у 
јавној намени на ком би се градили објекти који 
чине комплекс гробља, изградњу гробљанске 
капеле, али и неопходна инфраструктура.

Подела простора на блокове определила 
би простор обухвата на урбанистичке 
зоне за комуналне делатности и трасе 
инфраструктурног коридора. Урбанистичке 
зоне за комуналне делатности биће тако 
дефинисане да је реализација планских 
поставки могућа кроз више фаза. Реализација 
урбанистичке зоне трасе инфраструктурног 
коридора дефинисала би простор за изградњу 
планиране приступне саобраћајнице, пешачке 
стазе, полагање неопходне инфраструктуре 
и формирање дрвореда.
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Позитиван ефекат реализације планских 
поставки је обезбеђење услова за сахрањивање 
у складу са законом који регулише ову област и 
Градском одлуком о сахрањивању. Сахрањивање 
би се, као комунална делатност, вршило на 
савремен начин (смештај покојника у капелу 
до сахране) уз поштовање свих обичјаних и 
верских навика становништва.

Уређење простора комплекса гробља у 
правилном ортогоналном распореду по 
гробним пољима са уређеним гробним местима 
(гробнице и псеудогробови) обезбедили 
би максималну искорићеност простора уз 
истовремено обезбеђење максималног периода 
искоришћавања простора – капацитета гробља.

Циљ израде плана такође је и 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 је утицај планиране намене у области 
комуналних делатности – сахрањивања на 
измену начина коришћења земљишта у 
грађевинском подручју, промена пејсажа, као 
и синергијски утицај у утицајном подручју 
плана у зони становања. Негативни ефекти 
ће се прописаним мерама свести на најмању 
могућу меру.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја са 
структуром основних намена простора и 
коришћења земљишта

Планирно проширење постојећег гробља, 
односно нови јединствени комплекс гробља 
у насељеном месту Шишатовац просторно 
се надовезује на постојеће гробље у 

северозападном делу насеља. 

Формирање јединственог комплекса гробља 
решиће се тако да се спонтано проширење   
уреди приближно ортогоналној шеми гробних 
поља, а нове површине уреде изградњом 
гробних поља и пратећих објеката високоградње 
у складу са конфигурацијом терена.

Расположиви простор  ће обезбедити довољно 
простора за сахрањивање у наредних 20 
година. У  комплексу гробља формираће 
се комеморативни плато на ком ће бити 
изграђена и капела. Комплекс ће бити 
опремљен инфраструктуром неопходном за 
функционисање савременог гробља.

На простору гробља примениће се све техничко 
- технолошке мере у смислу заштите свих 
природних ресурса, пољопривредог земљишта 
у окружењу, подземних и надземних вода.

Планиране основне намене у обухвату плана 
су: комунална делатност – сахрањивање и 
слободне зелене површине.

Члан 7. 
Финансирање израде плана је из буџетских 
средстава Града Сремска Митровица.

Израда Плана поверава се Ј.П. за послове 
урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице. 
Рок за израду плана је 150 дана (усклађивање 
са динамиком приспелих услова надлежних 
предузећа и институција).

Члан 8. 
Излагање материјала на рани јавни увид у 
трајању од 15 дана обавиће се у згради градске 
куће Града Сремска Митровица, улица Светог 
Димитрија број 13 у Сремској Митровици. 

Нацрт Плана детаљне регулације, пре под-
ношења органу надлежном за његово доно-
шење, подлеже стручној контроли и излаже 
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се на јавни увид у трајању од 30 дана у згра-
ди градске куће Града Сремска Митровица.

Излагање предлога Плана детаљне регулације 
на јавни увид оглашава се у дневном и локал-
ном 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 проширења гробља у 
насељеном месту Шишатовац у к.о. Лежимир 
не израђује стратешка процена утицаја на 
животну средину, донето од стране Градске 
управе за урбанизам, просторно планирање и 
изградњу објеката Града Сремска Митровица, 
по прибављеном мишљењу Градске управе 
за социјалну заштиту и заштиту животне 
средине број 501-33/2021-X.

      
Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Гра-
да Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 350-68/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                  Илија Недић, с.р.
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 На основу члана 73. став 10. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији 
(“Сл. гласник РС“, број 80/02, 84/02, 23/03 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11,  93/12, 47/2013, 108/2013, 
68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/16, 
108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20), члана 
15. и 41. Статута града Сремска Митровица 
(„Службени лист града Сремска Митровица“, 
бр. 3/2019 и 5/2019 – испр.) и члана 13. тачка 
2. Одлуке о градским управама („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, бр. 30/2020) 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној дана 31.03.2021.године, 
доноси

О Д Л У К А 
О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА 

ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА У ЦИЉУ 
УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ 

ПОСЛЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ 
ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID - 19 

Члан 1.

Овом Одлуком у циљу ублажавања 
економских последица изазваних епидемијом 
болести COVID – 19, пореским обвезницима 
којима је укинуто решењe Градске Управе за 
буџет и локални економски развој о одлагању 
плаћања дугованог пореза, због неплаћања 
пореског дуга за време трајања епидемије, 
Град Сремска Митровица даје могућност 
подношења новог захтева за одлагање плаћања 
дугованог пореза, уз услов намирења доспелих 
неплаћених рата из решења о одлагању плаћања 
дуга, као и намирења текућих обавеза из 
спорног периода. Порески обвезници стичу 
ово право oтклањањем узрока који је довео до 
укидања решења о одлагању плаћања пореза. 

Члан 2.

Сви порески обвезници који испуне 
услов из члана 1. ове Одлуке остварују право 
за подношење новог захтева за доношење 
Решења о одлагању плаћања дугованог пореза 
за преостали порески дуг из решења Градске 
управе за буџет и локални економски развој 
које им је укинуто за време трајања епидемије.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“ и на званичној 
интернет страници Града Сремска Митровица.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 436-124/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                      Илија Недић, с.р.

70.
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  На основу члана 21. Закона о упра-
вљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 
36/2009, 88/2010 и  104/2016) и  члана 10. За-
кона о комуналним делатностима („Сл. глас-
ник РС“ број 88/11 и 104/16),  члана 41. став 
1. тачка 6.  Статута града Сремске Митро-
вице („Сл. лист града Сремска Митровица“, 
бр. 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 22. Спора-
зума о изградњи, управљању и коришћењу 
регионалног система за управљање чврстим 
комуналним отпадом, на територијама града 
Шапца и града Сремска Митровица („Сл.лист 
Града Сремска Митровица“ 2/2011, 1/2014 
и 7/2018), а у складу са одредбама члана 36. 
Одлуке о промени оснивачког акта  ЈКП Ре-
гионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска 
Митровица („Сл. лист града Сремска Митро-
вица“ број 2/19), Скупштина града Сремска 
Митровица, на својој седници одржаној дана 
31.03.2021. године,  доноси:

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИЗ РУМЕ 
ЗA ПРИКЉУЧЕЊЕ СИСТЕМУ  
РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ 

„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност да ЈКП 
„Комуналац“ из Руме  може приступити, од-
носно прикључити се на систем регионалне 
депоније ЈКП  „Срем-Мачва“ Шабац.

Члан 2.
Одлагање комуналног отпада на теритрији 
општине Рума, вршиће се преко ЈКП „Кому-
налац“ из Руме.

Члан 3.
Међусобни односи у погледу одлагања кому-
налног отпада са територије општине Рума, 
детаљније ће се уредити Уговором о пружању 
услуга одлагања комуналног отпада који се 
закључује између ЈКП „Срем-Мачва“, Општи-
не Рума и ЈКП „Комуналац“ из Руме.

Члан 4.
Висину накнаде за одлагање отпада утврђује 
Надзорни одбор ЈКП „Срем-Мачва“, у скла-
ду са Оснивачким актом и другим важећим 
прописима и она је саставни део Годишњег 
програма пословања  ЈКП „Срем-Мачва“, на 
који градови оснивачи дају сагласност.

Члан 5.
Овлашћује се  директор ЈКП Регионална де-
понија „Срем-Мачва“ да закључи уговор из 
члана 3. Ове Одлуке.

Члан 6.
         Ову одлуку, у истоветном тексту доносе 
Скупштине оба града оснивача.

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Сл. листу Града Срем-
ска Митровица“. 

                                                            

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-27/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                      Илија Недић, с.р.

71.
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 На основу члана 13. став 3. и 4. Закона 
о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Сл.гласник РС“, број 10/2013, 
142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 41. 
став 1. тачка 4. и 20. Статута града Сремске 
Митровице, („Службени лист града Сремска 
Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
31.03.2021.године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

 ДОНОСИ СЕ Програм мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Града Сремскa 
Митровицa за 2021.годину.

II

 Саставни део овог Закључка је Програм 
мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја Града 
Сремскa Митровицa за 2021.годину.

III

 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 320-21/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
               
                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
               Илија Недић, с.р.

72.
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Анализа постојећег стања

Географске  и  административне  карактеристике:  Административни  центар  Срема,  Град  Сремска
Митровица,  налази  се  у  делу  области  у  коме  је  река  Сава  најближа  Фрушкој  гори,  на  месту  где  су
копнени путеви који воде са Балкана и Београда на истоку, ка данашњој Републици Хрватској на западу,
најближи воденим путевима (реци Сави). Геостратешки положај је изузетан. Град се налази на аутопуту
Е-70, коридор 10. Од главног града Београда, са којим је повезан и двоколосечном пругом, удаљен је 75
km. Од центра АП Војводина, Новог Сада, удаљена је 59,48 km, а од аеродрома Никола Тесла 59 km. Од
границе  са  Републиком  Хрватском  удаљен  је  35 km. Укупан  број  насељених  места  у  Граду  Сремска
Митровица је 26, а број катастарских општина 23. Површина на којој се простире износи 762 km2. Према
последњем  попису  из  2011.  (Завод  за  статистику,  2011.)  Град  Сремска  Митровица  има  79  773
страновника, са просечном густином насељености 104,7 становника на km2. Град Сремска Митровица се
граничи  са  општинама  Шид,  Беочин,  Ириг,  Рума,  Шабац,  Богатић  и  на  југозападу  са  Босном  и
Херцеговином (општина Бијељина). На простору Града Сремска Митровица, уочавају се три природне
целине, односно зоне, које непосредно утичу на валоризацију потенцијала, функционалну и просторну
организацију:  планинска  зона,  сремско-равничарска  и  мачванско-равничарска  зона.  Простор  који
обухвата  северни  део  Града  Сремска  Митровица,  односно  планинска  зона,  простире  се  на  деловима
Фрушке горе, од самог гребена спуштајући се до сремско-равничарског дела Града Сремска Митровица.
Заузима површину од 238,55 km3, на којима се налази десет сеоских насеља: Стара Бингула, Дивош,
Чалма, Шишатовац, Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, Бешеновачки Прњавор, Бешеново. У овој
зони се задржавају све особине простора у коме доминирају актиовности везане за природни и културно-
историјски потенцијал (комуналне, индустријске, саобраћајне) значајне за постојећа насеља. На овом
простору  се  налази  део  Националног  парка  Фрушка  гора,  као  огромни  потенцијал  развоја  укупног
простора.  Будући  развој  овог  простора,  захтева  очување  његовог  еколошког  карактера,  елемената
природног  предела  и  културног  пејзажа,  кроз  економске  активности  које  неће  угрозити  основни
карактер  и  особине  простора.  Сремско-равничарска  зона  обухвата  средишњи  део  Града  Сремска
Митровица и простире се од обронака Фрушке горе до реке Саве. Заузима површину од 401,23 km2,
градско  насеље  Сремска  Митровица,  насељено  место  Лаћарак  и  седам  сеоских  насеља:  Мартинци,
Кузмин, Босут, Сремска Рача, Шашинци, Велики Радинци и Јарак. Зона је оријентисана око коридора 10
и има наглашен производно-комерцијални карактер, осим у граничном широком делу у коме доминира
пољопривреда. Мачванско-равничарска зона, обухвата јужни, мачвански део Града Сремска Митровица,
површину од 121,73 km2, насељено место Мачванска Митровица и шест сеоских насеља: Засавица I и
Засавица  II,  Равње,  Раденковић,  Ноћај  и  Салаш  Ноћајски.  У  зони  треба  да  се  развију  све  особине
простора у коме доминирају активности везане за природни и туристички потенцијал (пољопривреда,
риболовство, туризам, рекреација, водени саобраћај).

Природни услови и животна средина: Град Сремска Митровица налази се у северозападном делу
Србије и југозападном делу Војводине, на контакту три различите морфолошке целине: сремске равнице,
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мачванске  равнице  и  фрушкогорског  побрђа.  Град  има  географски  положај  на  44º  и  58'  северне
географске ширине и 19º и 39' источне географске дужине. Простире се по јужном ободу сремске лесне
терасе и алувијалној равни реке Саве, на просечној надморској висини од 82 m. Град Сремска Митровица
има повољне климатске услове. Према географском положају лежи у области умерено-континенталне
климе, која се одликује топлим и сушним летима, умереним зимама и кишним прелазним добима, са
просечном  годишњом  температуром  10,8  степени  Целзијуса,  са  посебним  специфичностима  зе
фрушкогорски део, равничарски део уз реку Саву и мачвански део. Површинске воде се јављају у облику
сталних  и  повремених  водотока,  бара  и  вештачких  акумулација.  Већина  ових  водотока  креће  се  са
Фрушке горе и са њених обронака, а хране се се водом са једног или више сталних извора који избијају у
врховима долина. Већина водотока има правац тока од Фрушке горе ка реци Сави. Река Сава је основни
природни водоток, којем гравитирају сви водотоци и који има све карактеристике равничарске реке, са
разликом између минималног и максималног водостаја 8,2 m. На подручју Града Сремска Митровица,
река Сава се протеже km 118+000 до km 191+000 на левој обали и од km 127+700 до km 163+562 на
десној обали. Река Босут налази се делимично на територији Града Сремска Митровица у дужини од
1300 m и леве и десне обале (од ушћа до границе катастарских општина Босут и Вишњићево). Артерски
издани  подземних  вода  јављају  се  углавном  у  приобалном  подручју  Саве,  под  притиском  (артерски
хоризонт).  У  приобаљу  Саве  констатован  је  субартерски  хоризонт  на  дубинама  од  20-40 m који  је
каптиран  за  потребе  регионалног  водовода.  У  нижим  деловима  територије,  подземне  воде  су  веома
високе.  Нашироко  је  познато,  да  је  Срем  богат  барама,  старачама  и  мртвајама.  Природно  богатство
представља  и  река  Сава,  која  чини  његову  јужну  границу  према  посавској  Србији.  Сремски  део
оплемењују  и  хидроакомулације,  које  су  настале  преграђивањем  фрушкогорских  потока  и
експлоатацијом руда. Природно окружење обухвата, пространу равницу која се спушта са планинских
обронака  Фрушке  горе,  Резерват  природе  Засавица,  са  флором,  фауном,  аутентичним  мочварним
подручјем,  са  високим  међународним  степеном  заштите.  Фрушка  гора  је  проглашена  Националним
парком 1960. године у циљу побољшања трајне заштите. Подручје активне заштите обухвата 25 525 ha.
Фрушка  гора  је  богата  шумама  храста,  букве,  липе,  граба  и  другог  дрвећа  са  преко  50 заштићених
биљних  врста.  Специјални  резерват  природе  Засавица,  налази  се  у  непосредној  близини  Сремске
Митровице, 15 km удаљен. Резерват је мочварни и водени екосистем са фрагментима поплавних ливада
и шума, уз две реке Засавицу и притоку Батар. Укупна површина Резервата је 1 850 ha, а 657 ha спада у
прву категорију заштите. Питома река Засавица, омогућила је опстанак и развој разноврсном биљном и
животињском свету. Како би тај свет био очуван у будућности, Засавица и њено приобаље, налази се под
заштитом државе од 1997. године, као природно добро и категорија од изузетног значаја. Шуме равног
Срема простиру се на алувијалној равни реке Саве и деловима лесних тераса.Чине их велики комплекси
квалитетних шума и меких лишћара. Равни Срем има висок степен шумовитости у проценту од 20,88%.
Град Сремска Митровици простире се на површини од 76 200 hа, укупна површина под шумом је 10 996
hа, а површина под заштићеним зелинилом (паркови) је 129 hа. Према подацима, шумовитост у Граду
Сремска Митровица износи 14,60%. Најзаступљеније врсте су храст лужњак, тополе, врбе, пољски јасен
и  багрем.  У  Граду  Сремска  Митровица,  појединачним  научним  радовима,  врши  се  мониторинг
биодиверзитета,  и  сходно  њима  нема  битних  промена  које  се  односе  на  разноликост  биљног  и
животињског света. Током јануара и октобра, прате се миграције птица водених станишта.

Стање и трендови у руралном подручју

Демографске карактеристике и трендови: У Граду Сремска Митровица, према Попису становништва
2011. године, живи 79 773 становника. Од тога више од половине становника живи у руралном подручју
(42 187 становика) док у градском језгру живи мањи број становика (37 586 становника). Изражена је
депопулација села, па одређена сеоска насеља у Граду Сремска Митровица су са изузетно ниским бројем
становника (Бешеновачки Прњавар са 83 становника и претежно старачким домаћинствима). Међутим,
иако  је  депопулација  изражена  у  скоро  свим  сеоским  насељима  Града,  имамо  и  позитиван  пример
насељеног  места  Лаћарак,  који  има  тенденцију  повећања  броја  становника  сваке  године  (10  622
становника), са израженошћу у последње две деценије, за време значајних популационих кретања под
утицајем  доласка  великог  броја  исељених  лица  из  бивших  југословенских  република.  Унутрашња
миграциона  кретања  на  релацији  село-град,  су  изражена,  пре  свега  због  ђака  који  у  средњу  школу
свакодневно путују у град, али и људи који раде у граду, или обављају одређене активности. Према
подацима  Пописа  становништва  у  Републици  Србији  2011.  године,  укупан  број  становника  у  Граду
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Сремска Митровица износи 79 773, тако да је број становника смањен у поређењу са бројем становника
из пописа 2001. године за 5 341. Промене у периоду 2002/2012. године, показују да се број становника
Града Сремска Митровица смањио за 6,62%, што је нешто мање у односу на Сремску област (-6,84%), а
више у односу на АП Војводину (-4,58) и Републику Србију (-3,9%). Град Сремска Митровица има највише
становника у сремској области, а на шестом месту је по броју становника у Војводини. Од укупног броја
на територији Града, жена има 51,16% а мушкараца 48,84%. Становништво радног узраста, чини 69,12%
укупног становништва. Просечна старост становика Града Сремска Митровица је 42,2 године. Према
подацима  Пописа  становништва  у  Републици  Србији  2011.  године,  подаци  о  школској  спреми
становништва  су:  без  школе  3,29%,  са  непотпуном  основном  школом  11,76%,  са  основном  школом
21,56%, са средњом стручном трогодишњом школом 22,46%, са средњом стручном четворогодишњом
школом 24,63%, са гимназијом 3,03%, вишом стручном спремом 4,54% и са високом стучном спремом
7,87%, 19,72% од укупног број становника чини становништво које се примарно баве пољопривредом.

Диверзификација руралне економије: На подручју Града Сремска Митровица укупан број чланова
газдинства и стално запослених на газдинству износи 15 729 од чега на породичном газдинству 15 214
док је на газдинствима правних лица запослено 515 особа. Од укупно 7 599 управника газдинстава само
1 013 су  жене,  дакле  око  13%. На  породичним пољопривредним газдинствима  ангажована  су  2 447
сезонска  радника  и  546  лица  ангажована  на  основу  уговора.  Тачно  50% укупног  броја  управника
газдинствима  поседује  само  знање  стечено  из  практичног  бављена  пољопривредом.  Формално
образовање  из  области  пољопривреде  поседује  само  7,26% управника  (заједно  посматрано  средње  и
факултетско  образовање  у  пољопривреди).  Остатак  има  завршену  средњу  школу  која  није
пољопривредна (35,96%) и факултет из неке друге области (5,23%). Запослени у сектору пољопривреде,
шумарства и водопривреде чине 5% од укупно запослених на територији Града Сремска Митровица,
међутим ако погледамо структуру радне снаге у  руралним крајевима на територији Града,  у  сваком
руралном насељеном месту удео лица која се баве пољопривредном делатношћу је изузетно висок и
варира од 40% до 60% а у неким насељима и до 80%. Број газдинства која обављају друге профитабилне
активности  је  267.  Рурални  туристички  производи  одувек  постоје  на  територији  Града  Сремска
Митровица, с тим што се у последње време почела озбиљније разматрати могућност и потреба развоја
руралног туризма као облика диверзификоване руралне економије у градским стратешким документима
из  области  руралног  развоја.  Потенцијали  за  развој  руралног  туризма  се  ослањају  пре  свега  на  еко
туризам, верски туризам и омладински туризам чији туристички производи јесу претежно лоцирани у
руралним  крајевима.  Најзначајније  географске  одлике  територије  коју  обухвата  Град  Сремска
Митровица  је  пространа  равница  која  се  спушта  са  планинских  обронака  Фрушке  горе,  река  Сава,
Национални  парк  Фрушка  гора  и  Специјални  резерват  природе  Засавица,  као  и  припадност  великој
европској  геотермалној  регији  што  чини  овај  простор  погодним  за  истраживање  и  коришћење
геотермалне енергије. Сремска Митровица је стари антички град, Сирмијум и место рођења римских
императора. Историјски град је имао значајну улогу и у оба велика рата, где су се одиграле Легетска
битка и Сремски фронт. Културно-историјско наслеђе потиче из ова три најважнија периода из историје
града. Аварски појас, Царска палата и римске ископине, Спомен гробље из II Светског рата, споменик
палим на Легету итд, само су неки од туристичких производа. На територији Града Сремска Митровица
одржава се велики број локалних манифестација а велики број њих у руралним крајевима. „Коло Срема“
је  традиционална  манифестација  културно-спортског  карактера  у  селу  Гргуревци  и  обухвата  смотре
сремских фолклорних група, котлићијаду, дефиле фијакера, етнобазар и ловачка шицара. Сабор Војводе
Стојана Чупића је традиционална манифестација у част војводе из Првог српског устанка која се сваке
године  одржава  у  селу  Салаш  Ноћајски  уз  велико  учешће  омладине  и  организовано  надметање  у
традиционалним спортским дисциплима. У манифестацији спортско-рекреативног карактера Штукијади
учесници из земаља региона надмећу се у риболову у амбијенту Специјалног резервата природе Бара
Засавица. У овом резервату се одржавају и Дани мангулице, аутохтоне врсте свиње са ових простора.
Бостанијада  се  одржава  у  селу  Шашинци  сваке  године.  Једна  од  најзанимљивијих  манифестација  је
свакако Војвођанска кујница на шору, која окупља ствараоце народних рукотворина, чланове културно-
уметничких  друштава,  удружења  жена  и  етно  радионице.  Одржава  се  у  Лаћарку  а  иницирана  је  од
стране удружења жена из тог места. Најпознатији традиционални производ са територије Града Сремска
Митровица је свакако Сремски кулен, а од старих заната у смислу рурално-привредне активности је
заступљена  израда  традицоналних  војвођанских  инструмената.  Просечан  број  ноћења  туриста  на
територији Града Сремска Митровица је 12 355.
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Рурална  инфраструктура:  Комунална  инфраструктура  у  Граду  Сремска  Митровица  обухвата
водоснабдевање и одвођење отпадних вода (фекална канализација, одвођење атмосферских вода). Када је
у  питању  водоснабдевање,  ЈКП  „Водовод“ снабдева  79 773 становника  безбедном,  бактериолошки  и
хемијски исправном водом за пиће. Дужина водоводне мреже износи 344 km, а на њу је прикључено
између 25 000 и 30 000 потрошача. Јавни систем обухвата Сремску Митровицу, насељена места Лаћарак
и Мачвански Митровицу и сеоска насеља: Мартинце, Кузмин, Шашинце, Велике Радинце, Манђелос (са
викенд  насељем),  Гргуревце,  Лежимир  (са  викенд  насељем),  Бешеново,  Шуљам,  Салаш  Ноћајски,
Засавицу I и Засавицу II. Локални системи постоје у седам сеоских насеља: Чалми, Дивошу, Шишатовцу,
Бешеновачком Прњавору, Босуту, Сремској Рачи и Јарку. Без организованог водоснабдевања су четири
сеоска  насеља:  Равње,  Ноћај,  Раденковић  и  Стара  Бингула.  У  Сремској  Митровици  усвојен  је
сепарациони систем одвођења фекалних и атмосферских вода, а река Сава се користи као реципиент.
Дужина канализационе мреже је 120 km, а број прикључака је 8 350. Канализациону мрежу користи 90%
корисника  водовода  са  подручја  Сремске  Митровице,  док  становници  сеоских  насеља  користе
индивидуалне септичке јаме. Насељено место Мачванска Митровица има фекалну канализациону мрежу
дужине 10 km и главни колектор којим се отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање отпадних
вода. Насељено место Лаћарак има фекалну канализацију дужине 2 200 m, али је покривеност насеља
мрежом још увек мала, па је у плану проширење. Атмосферске воде се по хидрографским целинама
одводе  отвореном  и  затвореном  атмосферском  канализацијом.  Сливна  подручја  гравитирају  према
мелиоративним  каналима,  градским  барама  и  реци  Сави.  На  територији  Града  Сремска  Митровица
пружа  се  мрежа  категорисаних  путева  укупне  дужине  око  270  km.  Опшински  путеви  саобраћајно
повезују сеоска насеља на територији Града, као и територију Града са мрежом државних путева. Град
Сремска Митровица је сврстан међу 16 најзначајнијих железничких чворова у Републици Србији. Кроз
Сремску  Митровицу  пролази  међународна  магистрална  двоколосечна  електрифицирана  железничка
пруга Е70; Е85. Службена места за пријем и отпрем путника Сремска Митровица, Лаћарак, Кузмин и
Мартинци-стајалишта. Река Сава, као међународна пловна река која се улива у пловни Дунав, пролази
кроз К.О. сеоских насеља: Сремску Рачу, Босут, Мартинце, Кузмин, Лаћарак, Сремску Митровицу, Јарак,
Равње,  Мачванску  Митровицу.  Ваздушни  саобраћај  карактерише  постојање  спортског  аеродрома  у
Великим Радинцима, који може да прерасте у туристичко-пословни аеродром са задржаном спортском
улогом. Унутар Града Сремска Митровица превоз обавља Аутобуска станица Сремска Митровица, и у
свим сеоским насељима и насељеним местима постоје аутобуска стајалишта. Систем за одводњавање
који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000 ha, са дужином канала од 1 148 km.
Град  Сремска  Митровица  се  налази  у  конзумном  подручју  ЕД  „Сремска  Митровица“,  осим  сеоског
насеља Јарак који се налази у конзумном подручју ЕД „Рума“ и насељено место Мачванска Митровица
као  и  шест  мачванских  сеоских  насеља  (Равње,  Раденковић,  Ноћај,  Салаш  Ноћајски,  Засавица  I  и
Засавица II), која се налазе у конзумном подручју ЕД „Шабац“. Што се тиче гасне мреже, 70% територије
градског  насеља  Сремска  Митровица  покривено  је  гасном  мрежом,  насељена  места  Лаћарак  и
Мачванска  Митровица  и  сеоска  насеља:  Јарак,  Шашинци,  Салаш  Ноћајски  и  делимично  Ноћај.  На
територији Града Сремска Митровица налази се 24 поште. Већина становника сеоских насеља може да
користи  поштанске  услуге  у  свом  или  суседном  селу.  У  6 сеоских  насеља  не  постоји  пошта:  Стара
Бингула (Дивош), Шуљам, Шишатовац (Лежимир), Бешеновачки Прњавор (Бешеново), а у мачванским
сеоским насељима Ноћај, Засавица I, Засавица II, Раденковић пошта постоји али не ради сваки дан, него
2 или 3 дана у недељи. Приступ интернету омогућен је у већини села, а мобилна телефонија у свим.
Управљање отпадом врши ЈКП „Комуналије“, и у сваком селу се на месечном нивоу односи смеће.

Показатељи развоја пољопривреде

Пољопривредно  земљиште:  Пољопривредно  земљиште:  потенцијал  простора  Града  Сремска
Митровица  је  пре  свега  пољопривредно  земљиште  у  површини  од  56 527 hа  и  заузима  највећи  део
простора макро зоне Аутопута и део макро зоне Засавица. Коришћење пољопривредних површина је на
нивоу покрајинског просека. Геоморфолошке и геолошке карактеристике: Алувијална раван реке Саве
има знатно већу површину северно него јужно од реке. Код Сремске Митровице она је најужа. Нагнутост
равни према реци Сави је веома мала, тако да су скоро сви јужнофрушкогорски потоци у својим доњим
токовима добили канале. Сремска лесна тераса је расцепкана фрушкогорским потоцима и делом реком
Савом. Фрушкогорска лесна зараван са просечном надморском висином од 120-140 m опкољава Фрушку
гору. Надморска висина опада са удаљавањем од Фрушке гoре на 90-100 m. Лесна зараван је избушена
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предолицама, доловима и малим депресијама. Долине фрушкогорских потока имају облик долова који се
шире и претварају у широке плитке депресије, источно од Бингуле, западно од Чалме и југозападно од
Великих Радинаца. Фрушка гора лежи између река Саве и Дунава. Јужно од Фрушке горе простире се
Равни Срем, а западно сремско и славонско заталасано земљиште. Фрушка гора спада у ниске планине,
сочивастог је облика, дужине 78 km и ширине 15 km. Лесна зараван (фрушкогорска лесна зараван) је
настала  навејавањем  фрушкогорског  леса  које  је  било  условљено  самом  Фрушком  гором  која  је
представљала пречагу и задржавала лес. С друге стране, лесна тераса има знатно мирнији рељеф у
односу на  лесне  заравни.  Благо  су  заталасане,  са  заобљеним и  слабо  израженим гредама и  широко
заталасаним пешчаним брежуљцима. Минеролошки састав терасног леса, услед испирања карбоната
више  подсећа  на  глину.  Педолошке  карактеристике:  На  територији  Града  Сремска  Митровица
заступљени  следећи  педолошки  типови  земљишта  са  својим  варијететима:  чернозем  са  својим
варијететима на површини од 35 803 ha, ливадска црница 4 780 ha, ритска црница 6 560 ha, алувијум 10
290 ha, гајњача 6 340 ha, парарендзина на лесу 3 380 ha, мочварно глејно земљиште 940 ha, минерално
барско  земљиште  5  550 ha и  параподзол  220 ha.  Пољопривредна  површина  заузима  74,2% укупне
површина Града Сремска Митровица, односно простире се на 56 527 ha. По категоријама коришћено
пољопривредно  земљиште  је,  према  Попису  пољопривреде  2012.  године,  ивидентирано  у  следеће
категорије: оранице и баште 50 087 hа, воћњаци 743 hа, виногради 56 hа, ливаде и пашњаци 3 138 hа,
расадници 1 hа и остало земљиште (окућнице) 418 hа. На територији Града Сремска Митровица постоји
систем за одводњавање, који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000 ha, са
дужином канала 1 148 km. Одводњавање: Изведена је доста добро уређена мрежа канала, који прате
природне депресије. Комасационим мерама у појединим K.O. урађена је мрежа правилно формираних
канала  који  за  реципијенте  имају  природне  водотоке  који  гравитирају  према  реци  Сави.  На  уливу
природних реципиената - канала у реку Саву или Босут налази се седам црпних станица капацитета од
0,75 m3/сек.  до  5 m3/сек.  Задатак  ових  црпних  постројења  је  да  учествују  у  евакуацији  сакупљених
вишкова  воде  са  подручја  система  за  одводњавање.  Свака  од  ових  грађевина  димензионисана  је  на
основу количине сувишне воде, дозвољеног времена плављења земљишта и дневног времена рада црпне
станице.  У  појединим  K.O. (Сремска  Рача,  Босут,  Кузмин,  Лаћарак  )  на  формирану  каналску  мрежу
належе мрежа дренажних цеви, односно уређени дренажни системи, који су по изградњи задовољили
своју функцију и намену. Задатак ове дренаже је да статички ниво подземне воде снизи испод 1,2 до 1,4
метра. Из тог разлога размак дренова је доста густ од 24 до 36 метара, са филтерским слојем шљунка од
40 cm. Размак дренова на слабије угроженим парцелама је 48 до 72 метра. С обзиром на брдовитост
терена северно од Сремске Митровице и изложености терена јужним експозицијама Фрушке горе у овим
К.О. одводњавање се обавља гравитационо природним токовима. Неки од ових канала су у претходном
периоду  чишћени  и  одмуљивани,  а  на  некима  се  ове  мере  спроводе  спорадично.  Ови  канали  имају
бујични карактер те се мере одржавања спроводе само у екстремним случајевима, мада постоји потреба
за  детаљну  реконструкцију  и  ове  каналске  мреже.  Табела  1  Одводњавање  каналска  мрежа  цевна
дренажа  укупно  изграђено  у  hа  ;  у  функцији  у  h изграђено  у  hа  у  функцији  у  hа  изграђено  у  hа  у
функцији у hа 3628 2540 1202 1160 4830 3700 Пољопривредно земљиште и културе које се наводњавају,
углавном се налазе у склопу АД “Митросрем“. Постоји могућност наводњавања у оквиру К.О. Сремска
Рача на површини од 84 ha, постоји изграђена инфраструктура у облику AЦ цевовода који је у функцији.
На  територији  К.О.  Јарак  налази  се  део  заливног  система  „Златара“ -  340 ha који  тренутно  није  у
функцији због немогућности финансирања његовог одржавања. Заливни систем „Глац“ по првобитном
решењу замишљен је и урађен као полустационарни систем и то тако што је на површини од 440 ha
укопана  мрежа  AЦ  -  цеви  са  одговарајућим  фазонским  комадима.  Постојећи  систем  је  1990. године
проширен  на  540  ha,  а  покретна  опрема  је  донекле  измењена  и  осавремењена  увођењем  четири
широкозахватне машине типа „Центар-пивот“, а 1998. године пуштена је у погон и једна машина типа
„ЛИНЕАР“. Према резултатима пописа из 2012. године површина која се наводњава износи 149 hа и то:
892 hа ораница и башта, 48 hа воћњака, виногради 5 hа, 1 hа ливада и пашњака. Према врсти усева на
ораницама и баштама наводњава се 209 hа жита и силажног кукуруза, шећерне репе 354 hа поврће,
бостан и јагоде 250 hа и 79 hа остало. Површински се наводњава 60,0 % површина, 17,6 % орошавањем и
22,5 % системима  „кап  по  кап“.  Укупна  површина  пољопривредног  земљишта  у  својини  Републике
Србије на територији Града Сремска Митровица износи 7 740 hа, од чега у закуп се даје 4 957 hа и то:
866 hа се даје на бесплатно коришћење, по основу инфраструктуре се даје 568 hа и сточарима по праву
пречег закупа даје се 3 523 hа .

Вишегодишњи  засади:  Веома  повољни  микроклиматски  и  орографски  услови,  доприносе  развоју
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воћарства. Воћарска производња се одвија на 743 ha, при чему имамо исти удео како плантажних тако и
екстензивних воћњака, на којима су заступљене различите воћне врсте. Најзаступљеније воћне врсте
су:шљива, јабука, бресква, крушка, кајсија, вишња, орах. Доминантан је узгој шљиве на површини од 316
ha и  сортимент  карактеришу:  чачанка  родна,  чачанка  рана,  чачанска  лепотица,  стенлеј.  Подножје
Фрушке горе је перспективан локалитет за гајење брескве али свега 101 ha је под овом воћном врстом.
Oд осталих коштичавих врста у засадима су присутне кајсија и вишња чија укупна површина износи 55
ha. Јабучасте воћне врсте се налазе на другом месту најзаступљенијих воћних врста. Највише подигнутих
засада  је  под  јабуком  21,26%, док  се  број  засада  крушке  креће  око  7%. Од  језграстих  воћних  врста
прихватљиво је гајење ораха, који учествује са 3,63% од укупних површина под воћем. После ораха, као
доминантне врсте и производња леске улази у савремене токове производње. Производња лешника је у
свету  дефицитарна,  док  се  на  нашем  тржишту  не  подмирује  ни  20% реалне  тражње.  С  обзиром  на
агроеколошке услове којима располажемо, можемо констатовати да је виноградарство на веома ниској
лествици развоја. Виноградарском производњом се бави 202 пољопривредна газдинства, укупно на 56
ha, при чему је подједнак однос у производњи винских и стоних сорти. Винске сорте су заступљене на 33
ha и треба напоменути да се свега 6 ha налази под сортама са географским пореклом. Како у свету
постоји превелика производња вина, нужно је тежити сопственом, препознатљивом производу приликом
планирања ове врсте производње. Пољопривредни произвођачи годинама истичу чињеницу да је лакше
произвести него дистрибуирати производе до купаца. Истовремено се јавља потреба, да се у што већој
мери смањи пропадање пољопривредних производа након бербе услед неадекватног складиштења. Свега
14 хладњача постоји у оквиру 11 пољопривредних газдинстава на подручју Града Сремска Митровица,
укупног капацитета 2 913m2.

Сточни фонд: Вредност реализоване сточарске производње има тренд опадања, како на нивоу државе,
тако и на нивоу Града Сремска Митровица. Смањење сточног фонда готово свих врста стоке, током
последњих  петнаест  година,  проузроковано  је  смањеним  домаћим  тржиштем,  изгубљеним  светским
тржиштем  и  непостојањем  дугорочне  стратегије  развоја  сточарства.  Лошем  стању  у  сточарству,
допринела  је  и  неорганизованост  примарне  производње  и  слаба  повезаност  сточара  и  прерађивача,
споро  обнављање  расног  састава  стоке,  као  и  технолошка  и  техничка  неспремност  већине
прерађивачких капацитета за извоз. Опадање куповне моћи становништва је такође један од разлога
смањења  потрошње  меса,  којa  је  на  врло  ниском  нивоу.  Развој  сточарства,  посебно  говедарства,
овчарства и козарства, у овом региону зависи између осталог и од степена искоришћености изванредних
природних потенцијала, што се у првом реду односи на квалитетно и плодно земљиште, са посебним
акцентом  на  пашњаке  и  ливаде,  све  квалитетнији  сточни  фонд,  водно  богаство  и  велико  искуство  и
традиционалну  везаност  становништва  за  пољопривреду.  Пашњаци  и  ливаде  представљају  значајан
извор јефтине кабасте хране за преживаре, те је њихова искористивост и употребљивост битна ставка у
калкулацији производње меса и млека. Производи добијени оваквим одгојем, посебно месо и млеко као и
њихове прерађевине, су цењеније на тржишту, а потражња за овим производима је све већа без обзира
на њихову цену која је већа у односу на производе добијене стајским начином држања. С тога, свако село
би  требало  да  има  пашњак  за  потребе  испаше  стоке  која  се  налази  на  том  подручју.  Са  опадањем
сточарске производње и смањивањем броја грла стоке сеоски пашњаци се све више запостављају, не
одржавају  и  у  већини  случајева  им  је  промењена  намена  односно  претворени  су  у  оранице  или  у
сметлишта. На основу података из појединих катастарских општина површине које се још увек користе
за пашњаке су: Red. br. K.O. ha Град Сремска Митровица: 475 ( od 2.500 ha) 1. Засавица 284 2. Шуљам
623. Лежимир 32 4. Манђелос 15 5. Шашинци 32 6. Гргуревци 35 7. Дивош 15 - могућности пласмана
финалних сточарских производа Обезбеђивање тржишта и пласман финалних сточарских производа па
чак и полупроизвода традиционалних из домаће радиности засигурно би утицао на поправљање стања и
оживљавање сточарства, а самим тим и села. Ово је могуће и оствариво уколико дође до озбиљнијег
удруживања пољопривредних произвођача у задруге или кооперативе следећи позитивне примере из
земаља ЕУ. Мањи сточарски произвођачи морају да се удружују и да заједничким снагама организују и
клање своје стоке до полутки и да они у полуткама продају своју производњу како мањим тако и већим
даљим прерађивачима. Значајан иницијатор развоја сточарства представљаће и приватизација некада
великог  гиганта  месне  прерађивачке  индустрије  „Митроса“  („Gerlinger  group“).  Како  се  очекује,
инвеститор и нови власник „Gerlinger group“ у почетном периоду очекује обраду до 30 000 хиљада грла
стоке и стим у вези упослење до 500 радника, да би се производња даље ширила како по броју обраде
грла  тако  и  на  пољу  сарадње  са  одгајивачима товних  свиња  у  циљу  усвајања  стандарда  производње
свиња. Према Попису из 2012. године, Сремска Митровица по броју свиња и живине спада у градове са
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највећим  бројем,  док  по  броју  говеда  и  оваца  спада  у  другу,  односно  трећу  категорију.  Већина
газдинстава  која  се  баве  сточарством  имају  производњу  малог  обима.  Број  свиња,  према  Попису
пољопривреде из 2012. године, је 113 212, од чега крмача 8 368. Град Сремска Митровица производи
3,3% свиња од укупне производње у Србији. Производњом свиња бави се 5 337 газдинстава, највећи број
газдинстава  54,23% је  у  екстензивној  производњи,  док  је  45,77% у  интензивној.  Број  говеда  према
Попису пољопривреде из 2012. године, је 10 577, од чега краве 2 100, а на испаши је 228. У укупној
производњи говеда у Србији, Град Сремска Митровица учествује са само 1,16%. Производњом говеда
бави се 1 254 газдинстава, од којих 73,02% газдинстава гаји мање од 10 грла, 22,63% гаји од 10 до 30
грла, док више од 30 грла има само 4,45% газдинстава. Од укупне производње живине у Србији, 0,83% се
произведе у Граду Сремска Митровица. Живинарском производњом бави се 5 188 газдинстава, од којих
81,12% гаји  јато  мање  од  50 комада,  док  се  екстензивном  производњом  бави  18,85% газдинстава.  У
производњи је доминантна врста кокош, са 212 874 комада. Број оваца, по Попису, је 14 527, од чега за
приплод 9 708, а на испаши је 3 925. Овчарством се бави 1 284 газдинстава и производе 0,84% од укупне
производње оваца у Србији. Стадо до 9 оваца има 69,12% газдинства, док се у интензивној производњи
гаји 31,17%. Број коза које се гаје, према Попису из 2012. године, је 2 066, а на испаши 144. Упркос
повољним  условима,  број  коза  је  минималан,  а  обим  производње  за  тржиште  занемарљиво  мали.
Пчеларство је заступљено у великој мери, на територији Града Сремска Митровица и по Попису из 2012.
године има 2 963 кошнице пчела. Производња меда и пчелињих производа има добар потенцијал за
развој. Расни састав - Свиње (Велики Јокшир 25% , Ландрас 25%, Дурок 5%, Пиетрен 10%, Мелези 35%) -
Говеда  (Холштајн  –фризијска  28,5%,  Сименталска  47%,  Мелези  47%,  остале  расе  05%)  -  Коњи
(Липицанер 95%, Нониус 2%, Енглески 2%, Мелези 1% - Овце (Бергамо 0,5%, Витермберг 20,3%, Цигаја
4%, Ile de france 75%, Texel - 0,1% Charollais 0,1%.) - Козе (Санска 30% , Алпска 70%) - Живина ( Хибриди:
;Ross 30%, Cobb 50%, Tetra 10% и чисте расе 10%). 1. Производња млека Врста раса Производња по грлу
у станд.лактацији % mm Говеда хф раса 5736.2 3,722 Сименталска 4674 3,94 Kозе алпска 600 3,38 санска
500 3,09 2. Производња меса Говеђе месо: 11 366 тона или 23 496 грла Свињско месо: 24 305 тона или
243 434 грла Oвчије месо: 230,45 тона или 5 126 грла Живина: 3 807,42 тона или 1 669,501 кљуна.

Механизација,  опрема  и  објекти:  На  подручју  Града  Сремска  Митровица  регистровано  је  314
једноосовинских  трактора,  5  649  двоосовинских  трактора  и  422  комбајна.  Од  прикључних  машина
регистровано је 691 берача кукуруза, 4 700 плугова, 1 278 тањираче, 2 905 дрљача, 1 774 сетвоспремача,
107 ротофреза,  2 376 растурач  минералног  ђубрива,  224 растурача  стајњака,  1 427 сејалица,  2 371
прскалица 5 287 приколице и 733 косилица. Механизација је веома стара јер је око 95% свих трактора,
комбајна и прикључних машина старије од 10 година, те су стога губици у жетви 5%. Из података са
Пописа из 2012. године, јасно се уочава непопуњеност постојећих капацитета објеката за држање стоке.
Скоро две трећине капацитета објеката за говеда није искоришћено, а за свиње више од половине, што
говори  о  алармантном  смањењу  сточног  фонда.  Истовремено,  ово  указује  на  неопходност  усвајања
дугорочне стратегије опоравка и развоја сточарства и предузимања конкретних мера које би допринеле
ревитализацији ове гране пољопривреде, која се традиционално везује за ово подручје.

Радна  снага:  На  подручју  Града  Сремска  Митровица  укупан  број  чланова  газдинства  и  стално
запослених  на  газдинству  износи  15  729  од  чега  на  породичном  газдинству  15  214  док  је  на
газдинствима правних лица запослено 515 особа. Од укупно 7 599 управника газдинстава само 1 013 су
жене,  дакле  око  13%. На  породичним  пољопривредним  газдинствима  ангажована  су  2447 сезонска
радника и 546 лица ангажована на основу уговора. Тачно 50% укупног броја управника газдинствима
поседује само знање стечено из практичног бављена пољопривредом. Формално образовање из области
пољопривреде поседује само 7,26% управника (заједно посматрано средње и факултетско образовање у
пољопривреди). Остатак има завршену средњу школу која није пољопривредна (35,96%) и факултет из
неке друге области (5,23%).

Структура  пољопривредних  газдинстава:  Пољопривреда  је  врло  развијена  грана  привреде  на
територији Града Сремска Митровица. Регистрованих пољопривредних газдинстава, на основу Пописа
пољопривреде од 2012. године има 7 398 са пријављеном укупном површином од 54 443 ha земљишта.
Просечна  величина  пољопривредног  газдинства  се  креће  до  5 ha расположивог  земљишта,  односно
74,33%. Свега 5,31% газдинстава располаже од 20 до 100 ha земље, док је удео великих пољопривредних
газдинства  занемарљив  0,5%.  Уколико  сагледамо  податке  о  величини  регистрованог  газдинства
исказаног по површинама које обрађују, може се закључити да је највећи број малих газдинстава, која ће
морати да унапреде своју производњу јер једино тако могу да буду конкурентна на тржишту. Предлог
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реформи, које је потребно спровести у овом сектору, дефинисан је Нацртом стратегије руралног развоја
као и локалном Стратегијом руралног развоја Града Сремска Митровица. Укупан број газдинстава према
броју условних грла је 6 140 са 38 547 грла с тим да 93 % газдинстава узгаја до 4 условна грла .

Производња  пољопривредних  производа:  На  територији  Града  Сремска  Митровица  у  прошлој
години засејано је укупно 13 265 хектара пшенице од чега је пожњевено 98,5 % уз просечан принос од
4,5 тона по хектару а укупан принос износио је 59 494 хектара. У протеклој години засејано је и 510
хектара  озимог јечма  који  је  у  целости  пожњевен  са  просечним приносом од  4,3 тона  по  хектару  и
укупним приносом од 2175 хектара. На подручју Града Сремске Митровице засејана је и тритикале на
710 хектара у целости је пожњевена са просечним приносом од 4,5 тона по хектару, укупно 3 231 тона.
Када је реч о сунцокрету засејано је 1 045 хектара а убрано 2 613 тона уз просечан принос од 2,5 тона по
хектару. Соја је засејана на 6 020 хектара и остварила принос од 21 400 тона са просечним приносом од
3,5 тона по хектару. Шећерна репа је засејана на 4 294 хектара, од тога је 90% обрано са укупним
приносом од 255 017 тона и просечним приносом од 65,7 тона по хектару. Меркантилни кукуруз засејан
је на 24 680 хектара, у потпуности је обран и остварен је укупан принос од 215 991 хектара са просечним
приносом од 8,7 тона по хектару. Семенски кукуруз је засејан на 107 хектара и остварио је принос од 396
тона а у просеку 3,7 тона по хектарa.

Земљорадничке  задруге  и  удружења  пољопривредника:У  циљу  развијања  пољопривредне
производње  на  територији  Града  Сремска  Митровица,  заступљена  су  два  модела  удруживања:  •
Удруживање кроз земљорадничке задруге; • Удруживање кроз удружења земљорадника; Чињеница је да
породична  пољопривредна  газдинства  чине  доминантан  део  и  најслабије  организоване  субјекте  у
пољопривреди нашег региона, који поседују велики део аграрних ресурса али су она уситњена и самим
тим неконкурентна. Један од кључних предуслова за опоравак пољопривредног задругарства је поновно
успостављање  поверења  пољопривредника у  задружни  покрет.  Од  пресудне  је  важности,  да  носиоци
пољопривредне производње буду упознати са свим предностима, које им носи самоорганизовање у виду
задруга. Задруге и развијено задругарство морају бити основ за развој села и пољопривреде на селу,
потребно је убрзати доношење закона о задругарству и решти проблем задружне имовине. Кредитирање
наменско  за  производњу,  како  карткорочно  тако  и  дугорочно  са  малим  каматама  издржљивим  за
пољопривреду, а тиме и сточарство, су основ за повећање пољопривредне производње. Кредитирање
мора да иде преко задруга које ће бити гаранти својим члановима. Са друге стране пољопривредни
произвођачи се удружују и кроз удружења пољопривредника. Постоје бројна удружења из различитих
области  пољопривреде,  од  којих  су  најактивнија:  Удружење  пољопривредних  произвођача  Срема,
Удружење  одгајивача  свиња  „Граничар“,  Удружење  пољопривредника  „Сточар-Срем“  Удружење
произвођача  оваца  и  коза  „Сирмијум”,  Удружења  произвођача  млека  Срем-Сремска  Митровица,
Удружење  произвођача  „Сремски  кулен“,  Удржење  воћара  „Фрушкогорац“,  Друштво  пчелара  „Јован
Живановић“ и друга. Такође је врло активна Унија пољопривредних произвођача Сремска Митровица,
чија је сврха, заштита интереса пољопривредних произвођача, као и делотворнији утицај на креирање
аграрне политике. У свом чланству до сада има евидентирано преко 30 000 домаћинстава. Асоцијација
пољопривредника Србије је основана 2008. године, ради унапређења и остваривања заједничког циља и
интереса у области пољопривредне производње. Чланице Асоцијације су 53 удружења пољопривредника
са целе територије Републике Србије. Активности су усмерене на дефинисање проблема у свим гранама
пољопривредне  производње,  као  и  на  решавање  тих  проблема  кроз  комуникацију  са  надлежним
институцијама  на  локалном,  покрајинском  и  републичком  нивоу.  Сви  проблеми  у  сточарској
производњи, али истовремено и велике шансе, за развој сточарства били су основни покретач оснивања
удружења сточара КЛАСТЕР „ТРИ Е КУ“. Чланови Удружења одгајивача свиња „Граничар“ из Кузмина,
заједно са Ветеринарском станицом „Ba Vet“ и 11 пољопривредних газдинстава, основало је овај кластер.

Трансфер  знања  и  информација:  Пољопривредна  стручна  служба  "Сремска  Митровица  "д.о.о.
Сремска  Митровица  са  различитим  облицима  организовања,  ради  на  унапређењу  пољопривредне
производње у Срему пуних 64 године. Саветодавна служба ПСС Сремска Митровица обухвата 4 општине:
Сремска  Митровица,  Шид,  Пећинци,  Стара  Пазова  са  69 насељених  места  на  153 000 hа  обрадиве
површине, и 71 066 домаћинстава од тога 29 896 домаћинстава на територији Града Сремска Митровица.
Делатности  ПСС  Сремска  Митровица  су:  пољопривредна  саветодавна  служба;  пољопривредне
лабораторије  -фитосанитарна  (по  овлашћењу),  семенска  (акредитована),  педолошка  (акредитована);
контрола производње семенских усева на територији Срема; научно - истраживачки рад (огледи у којима
се  испитују  сорте,  хибриди,  ђубрива,  пестциди,  толерантност  сорти  на  штетне  агенсе);  прогнозно  -
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извештајна  служба.  Рад  саветодаваца  код  одабраних  газдинстава  на  унапређењу  биљне  производње
подразумева:  -праћење  производње  код  произвођача  и  ефекат  примењене  технологије  едукација
произвођача на предавањима; -путем пољских макро и микроогледа годишње се испитује велики број
сорти и хибрида:стрних жита, кукуруза, шећерне репе, соје и осталих усева; -најродније проверене сорт
и хибриди препоручују се у производњу; -уводе се нови приступи у технологији гајења биљака отпорних
или  толерантних  на  болести;  -уводе  се  методе  рационалне  исхране  гајених  биљака  путем  контроле
плодности  земљишта;  -обезбеђује  се  заштита  биљака  од  болести,  штеточина  и  корова;  -предлажу  се
решења  за  проблеме  настале  као  последица  климатских  или  других  појава.  Рад  саветодаваца  код
одабраних газдинстава на унапређењу у сточарској производњи: -едукација произвођача на радионицама
и предавањима; -осавремењавање расног састава; -примена програма мера селекције и репродукције; -
увођење нових технологија у производњу; -повећање квалитета и квантитета производње уз позитивне
економске ефекте; -решавање проблема производње са конкретним саветима и услугама уз константно
праћење  резултата;  -организовање  пољопривредних  произвођача  –  формирање  удружења,  задруга  и
њихов  значај.  ПСС  Сремска  Митровица  организује  семинаре,  саветовања,  предавања,  радионице,
манифестације  и  посете.  ПСС  узима  учешће  у  организовању  међународног  туристичког  еко-етно
фестивала  "Звуци,  укуси  и  мириси  традиције",  организује  представљања  удружења  произвођача
средстава за заштиту биља, предавања на тему безбедне примене пестицида и уклањања амбалажног
отпада од средстава за заштиту биља, представљање начина и могућности коришћења мера подршке,
кредита  и  подстицаја  у  пољопривреди  од  стране  Секретаријата  за  пољопривреду,  водопривреду  и
шумарство  АПВ,  представљање  заинтересованим  произвођачима  систем  обавештавања  путем  СМС
порука. Неке од тема на које се организују едукације су физиолошке промене на биљкама изазване
недостатком или сувишком хранива у земљишту, технологија производње соје, актуелна проблематика у
производњи кукуруза, заштита стрних жита, вођење књиге поља, измена и допуна закона о подстицајима
у  пољопривреди  и  руралном  развоју,  конкурси  покрајинског  секретаријата  за  пољопривреду  АПВ,
технологија производње сунцокрета и препорука за избор хибрида
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја

по
кориснику
(%) (нпр.

30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику

(ако је
дефинисан)

(РСД)

Пренете
обавезе

1
Успостављање и јачање
удружења у области
пољопривреде

102 1.000.000,00 50 100.000,00 0,00

2 Управљање ризицима 104 21.761.428,58 100 0,00 8.130.772,03

3 Одрживо коришћење
пољопривредног земљишта 201.1 1.000.000,00 100 0,00 0,00

4
Инвестиције за унапређење и

развој руралне инфраструктуре и
услуга

301 48.478.000,00 100 0,00 0,00

5
Унапређење економских

активности на селу кроз подршку
непољопривредним
активностима

302 800.000,00 100 100.000,00 0,00

6

Економске активности у циљу
подизања конкурентности у

смислу додавања вредности кроз
прераду као и на увођење и
сертификација система

безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа
са ознаком географског порекла

на газдинствима

304 500.000,00 100 100.000,00 0,00

 УКУПНО  73.539.428,58  
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Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера
руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Буџет Вредност у РСД
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 73.539.428,58

Планирана средства за директна плаћања 0,00
Планирана средства за кредитну подршку 0,00
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 73.539.428,58
Планирана средства за посебне подстицаје 0,00
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 0,00

Пренете обавезе 8.130.772,03

Циљна  група  и  значај  промене  која  се  очекује  за  кориснике:  Програмом  мера  подршке  за
спровођење  пољопривредне  политике  и  политике  руралног  развоја  за  територију  Града  Сремска
Митровица утврђујe се структура мера, односно намена и начин коришћења средстава за 2021. годину, у
укупном  износу  од  81.670.200,61  динара,  за  то,  опредељених,  Одлуком  о  буџету  Града  Сремска
Митровица  за  2021.  годину.  Потенцијални  корисници  мера  подршке  су  физичка  лица-носиоци
регистрованог  породичног  пољопривредног  газдинства  са  територије  Града  Сремска  Митровица  са
активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације и правна лица (задруге). Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће: •
модернизацији  производње  и  јачању  производне  конкурентности:  -  повећање  продуктивности
газдинства,  -  смањење  производних  трошкова;  •  достизању  националних  и  стандарда  ЕУ  на  пољу:-
заштите животне средине, - јавног здравља, - здравља животиња и биљака, - добробити животиња, -
заштите  на  раду;  •  повећању  квалитета  производа;  •  побољшању  конкурентности  породичних
пољопривредних газдинстава; • увођењу нових технологија и иновација, и отварање нових тржишних
могућности; • побољшању квалитета производа; Пољопривредна политика и политика руралног развоја
Републике  Србије  обухвата  низ  мера  и  активности  које  предузимају  надлежни  органи  у  циљу
обезбеђивања  квалитетне  и  здравствено  исправне  хране,  јачања  конкурентности  пољопривредних
производа  на  тржишту  у  условима  неповољних  економских  кретања,  подизања  нивоа  животног
стандарда  пољопривредника,  пружања  подршке  руралном  развоју  и  заштити  животне  средине  од
негативних утицаја пољопривредне производње.
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Информисање  корисника  о  могућностима  које  пружа  Програм  подршке  за  спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја: По усвајању Програма мера подршке за
спровођење  пољопривредне  политике  и  политике  руралног  развоја  за  територију  Града  Сремска
Митровица  за  2021.  годину  од  стране  Скупштине  Града  Сремска  Митровица,  исти  се  објављује  на
званичном  сајту  Града  Сремска  Митровица.  Информисање  потенцијалних  корисника  о  мерама
Програма, врши се такође, путем организовања и одржавања трибина и предавања за локалано сеоско
становништво,  путем  локалних  медија,  дистрибуцијом  штампаних  обавештења  преко  ПСС  и  сеоских
месних  канцеларија  (флајери,  обавештења).  Информисање  потенцијалних  корисника  врши  се  и
непосредним контактом у просторијама Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине
Града Сремска Митровица и радом на терену.

Мониторинг и евалуација: Мониторинг те процене и надзор реализације Програма се врши у оквиру
рада Градске управе надлежне за послове пољопривреде Града Сремска Митровица формирањем базе
података чији су основни параметри број пољопривредних газдинстава укључених у мере предвиђене
програмом те износи додељених средстава по физичком лицу , подаци о приносима пољопривредних
култура добијених од Сремска привредне коморе, анализа стања на терену и друго. Такве формиране
базе  чине  полазну  основу  планирања  те  статистичких  пројекција  мера  у  будућности,  као  и  основ
доношења одлуке о увођењу нових мера и напуштања постојећих у Програме наредних година.
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

2.1.1.  Образложење:  Породична  пољопривредна  газдинства  чине  доминантан  део  и  најслабије
организоване субјекте у пољопривреди нашег региона. Иста, поседују велики део аграрних ресурса али
су  она  уситњена  и  самим  тим  неконкурентна.  Један  од  кључних  предуслова  узлазног  тренда  раста
удруживања  пољопривредника  је  њихово  упознавање  са  свим  предностима,  које  им  доноси
самооудруживање. Предости се пре свега огледају у повећању нивоа и побољшање квалитета образовања
свих пољопривредника као потенцијалних чланова удружења, заједнички наступ на тржишту, смањење
административних  и  маркетиншких  трошкова,  узајамност,  солидарност  и  смањење  сигурности  од
пословног  ризика.  Један  од  стратешких  развојних  циљева  у  складу  са  Стратегијом  пољопривреде  и
руралног развоја 2014-2024 ( у дањем тексту: Стратегија ), је раст конкурентности уз прилагођавање
захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде.
Реализација  наведеног  стратешког  циља  заснована  је  и  на  развоју  тржишног  ланца  и  логистичке
подршке сектору пољопривреде. Раст конкурентности пољопривреде је према стратегији управо зависан
од формирања тржишног ланца који укључује широк спектар нових производа, услуга али и актера.
Његов  развој  треба  да  допринесе  развој  сектора  пољопривреде  и  његову  могућност  прилагођавања
новим  односима  на  тржишту  пољопривредних  производа  као  и  способност  да  истом  испоручи
квалитетну  и  конкуретну  храну  за  потрошаче.  Због  недовољне  организованости  тржишног  ланца
посебно  на  страни  произвођача  Стратегија  као  један  од  оперативних  циљева  превазилажења  овог
проблема види управо у јачању мотивације произвођача ка разним облицима удруживања. Поред тога
Стратегија  предвиђа  јачање  „другог  стуба  подршке“ ( рурални  развој  )  и  повећање  удела  буџетских
средстава  намењених  руралном  развоју  како  би  се  поштовало  начело  одрживог  развоја.  Стратегија
руралног  развоја  Града  Сремска  Митровица  2014-2020 година,  (  у  даљем  тексту:  Стратегија  Града),
предвиђа да се општи циљ „Повећање конкурентности пољопривреде и развој прерађивачке индустрије
уз одрживо коришћење природних ресурса реализује кроз постизање специфичног циља „Удруживање
пољопривредних произвођача ради унапређења пласмана и маркетинга пољопривредних производa“ а
путем пружања помоћи и подршке удружењима пољопривредних произвођача. Мера је заснована на
подршци програмским активностима и услова рада удружења грађана која обављају делатност у вези
руралног  развоја  односно  унапређења  пољопривредне  производње.  Ефекти  мере  су  засновани  на
побољшању  положаја  удружења  грађана  која  обављају  делатност  у  вези  руралног  развоја  односно
унапређења пољопривредне производње, на јачању њихових капацитета и ефикасности.

2.1.2. Циљеви мере: Подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на рурални развој
односно унапређење пољопривредне производње.

2.1.3.  Веза  мере  са  националним  програмима  за  рурални  развој  и  пољопривреду:  Мера  је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници предвиђене мере су: - удружења грађана са седиштем на
територији  Града  Сремска  Митровица  која  обављају  делатност  у  вези  руралног  развоја  односно
унапређења пољопривредне производње.

2.1.5. Економска  одрживост: Подносилац  захтева  за  ову  меру  мора  да  достави  „План  активности
удружења“ за 2021. годину.

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: - да је удружење регистровано код надлежног органа - да
удружење има седиште на територији Града Сремска Митровица, - да је делатност удружења у вези
руралног развоја односно унапређења пољопривредне производње.

2.1.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени .

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
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2.1.9. Критеријуми селекције:

Редни
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови

1 Број чланова удружења: до 10 чланова да 0
2 Број чланова удружења: од 11 до 20 чланова да 5
3 Број чланова удружења: од 21 до 30 чланова да 10
4 Број чланова удружења: преко 51 члан да 20
5 Број чланова удружења:од 31 до 50 чланова да 15
6 Да је удружење активно од 2017. године и раније да 20
7 Да је удружење активно у 2018. години да 15
8 Да је удружење активно у 2019. години да 10
9 Да је удружење активно у 2020. години да 5
10 Да је удружење активно у 2021. години да 0

11
Да удружење има осмишљен квалитетан програм активности који има препознатљив
позитиван ефекат на пољопривреду и рурални развој ( обим задовољења јавног
интереса)

да од 0 до 50

12 Организовање манифестација пољопривредног карактера да 10

2.1.10.  Интензитет  помоћи:  Интензитет  помоћи  је  од  30%  до  100%  од  вредности  програмских
активности  удружења.  За  број  бодова  од  50-75  додељују  се  средства  у  износу  30  % од  вредности
програмских активности удружења, а максимално 50.000,00 динара. За број бодова од 76-84 додељују се
средства у износу 40 % од вредности програмских активности удружења,максимално 70.000,00 динара.
За  број  бодова  од  85-100 додељују  се  средства  у  износу  50% од  вредности  програмских  активности
удружења, а максимално 100.000,00 динара.

2.1.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број подржаних удружења
2 Број удружења која обављају делатност у вези са пољопривредном и сточарском производњом.

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране „Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем тексту Агенција) чији је једини оснивач
Град Сремска Митровица и која се финансира 100% из буџета Града Сремска Митровица. Град Сремска
Митровица и Агенција ће спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Образац
захтева се може преузети у просторијама Агенције и на сајту Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се подносе
путем поште или лично на адресу: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска
Митровица, Ул. Св. Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра Комисија,
коју именује директор Агенције за рурални развој града Сремска Митровица (у даљем тексту: директор
агенције). Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези с
поднетом  документацијом,  које  су  неопходне  за  одлучивање.  Комисија  утврђује  листу  вредновања  и
рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење  пријава.  Листа  вредновања  и  рангирања  објављује  се  на  званичној  интернет  страници
Агенције за рурални развојwww.arrsm.rs и порталу е-Управе. Учесници конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од три (3) радна дана од дана објављивања листе.
Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања у року од 8 дана од дана
њеног објављивања. О приговору решењем одлучује директор агенције у року од 15 дана од дана пријема
приговора. Одлуку о избору програма и опредељивању средстава директор агенције доноси у року од 30
дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука се објављује на званичној инетрнет страници
Агенције и на порталу е-Управе. Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава
по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства
навешће се разлози одбијања/одбацивања. Ближи услови и поступак остваривања права на подстицај
биће уређен правилником који доноси Агенција за рурални развој грда Сремска Митровица.
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2.2. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима

2.2.1. Образложење: Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних  догађаја  се  спроводи  са  циљем  превентивног  деловања  и  спречавања  настанка  веће
штете на и у пољопривредном земљишту узроковану дејством вода. Мера се спроводи путем чишћења
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта тј. чишћењем главних и споредних
канала  за  одводњавање.  Један  од  основних  узрока  варијабилне  а  у  појединим  годинама  и  ниске
пољопривредне  производње  је  висок  утицај  климатских  фактора.  Посебан  проблем  представља
присуство  површинских  и  подземних  вода  на  пољопривредном  земљишту  у  условима  повећаног
интензитета атмосферских падавина које у условима неадекватне пропусне моћи канала за одводњавање
знатно  утичу  на  смањење  пољопривредне  производње.  Чишћење  каналске  мреже  у  функцији
одводњавања вода са пољопривредног земљишта путем одржавања или повећања њихове пропусне моћи
(решавање  проблема  сувишних  вода  ),  доприноси  превенцији  настанка  штете  на  пољопривредном
земљишту  и  усевима,  обезбеђује  стабилност  доходка  пољоприредних  газдинстава  и  смањење  ризика
производње.  Улагање  у  заштиту  од  елементарних  непогода,  неповољних  климатских  прилика  и
катастрофалних догађаја  се  спроводи и  са  циљем  превентивног деловања  ради  спрећавања настанка
веће  штете  на  пољопривредним  културама  узроковану  дејством  олујно-градоносних  облака.  Систем
противградне  заштите  на  територији  града  Сремска  Митровица  заснован  је  на  активном  дејству  13
лансирних станица на којима су распоређена по два противградна стрелаца. У целости, систем одбране
од  града  функционише  на  принципима  комуникације,  координације  и  субординације  у  односу  на
Радарски  центар  Фрушка  гора.  Систем  који  се  у  нашој  земљи  користи  за  одбрану  од  града  јесу
противградне  ракете  и  систем  радарских  станица  за  метеоролошко  осматрање.  С  тим  у  вези,  за
превентивно деловање против града, односно настанка веће штете неопходно је обезбедити одређену
количину противградних ракета. Током сезоне одбране од града у 2020. години на територији града
Сремска Митровица испаљено је укупно 205 противградних ракета, при чему је на залихама односно
располагању  остало  19  ракета.  Имајући  у  виду  да  на  територији  града,  током  2020.  године,  није
забележен  значајан  настанак  штете  од  града,  ширих  размера,  превентивно  дејство  спроведено  овом
инвестицијом  дате  мере  је,  у  том  смислу,  на  задовољавајућем  нивоу“.  Реализација  ове  инвестиције
заснована је на важећим прописима који регулишу  ову област.  Наиме,  чланом 20. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) прописано је да Град преко својих
органа организује заштиту од елементарених и других непогода, прописано је да систем одбране од
града  обухвата,  између  осталог,  скуп  мера  и  радњи  за  планирање,  финансирање,  организовање  и
спровођење методолошких послова који се односе на радарско откривање и праћење олујно-градоносних
облака, засејавање градооносних облака хемијским реагенсима у циљу заштите пољопривредних усева и
другим материјалних добара као и утврђивање ефикасности спроведене методологије. Чланом 9. став 1.
тачка 2. истог Закона прописано је да органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности
у  области  одбране  од  града  за  подручје  локалне  самоуправе  обезбеђују  подршку  за  функционисање
система одбране од града на својој територији. У циљу стабилног функционисања система одбране од
града на територији града Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду перодично, два пута у
току  трајања  сезоне  одбране  од  града,  спроводи  анализу  рада  противградних  станица,  утврђујући
потребе истих. Анализом спроведеном у периоду од 01.08.2020-15.10.2020. године је утвђена повећана
потрошња  противградних  ракета  условљена  већим  бројем  присутности  олујно-градоносних  облака  на
територији Града. У наведеном периоду испаљено је укупно 205 противградних ракета. Узевши у обзир
да је према показатељима оптималан број ракета за нормално функционисање противградне заштите 12
ракета  по  станици,  током  сезоне,  неопходно  је  обезбедити  156  ракета,  по  сезони,  за  несметано
функционисање  система.  Ипак,  према  проценама  надлежних  служби,  уколико  се  узме  у  обзир
потрошња, број дана са олујно-градоносним облацима те реална потреба за дејством, Градска управа за
пољопривреду настоји реализовати набавку оквирно 60 противградних ракета, будући да један део истих
обезбеђује надлежни орган Републике Србије ( Републички хидрометеоролошки завод ), у свему према
упутствима Републичког хидрометеоролошког завода. Такође ова инвестиција обухвата и инвестирање у
опремање  лансирних  станица  опремом  неопходној  за  рад  противградних  стрелаца.  Инвестиција
осигурање  усева  плодова,  вишегодишњих  засада,  расадника  и  животиња.  Према  показатељима  из
претходних  година,  осигурању  усева  као  вида  заштите  прозводње,  не  прибегава  велики  број
пољопривредних произвођача, што за последицу може имати наношење штете и губитака у производњи,
који остају без надокнаде. Због наведеног за пројизвођаче од велике је важности смањење ризика од
штетних  догађаја,  при  чему  осигурање  представља  најчешћи  модел  заштите  од  ризика  у
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производњи.Ризици  производње  као  у  пољопривредној  тако  и  сточарској  производњи,  а  осигурањем
произвођаћи  исказију  интерес  за  стабилност  свог  доходка.  Имајућу  у  виду  неразвијеност  тржишта
осигурања ради стимулисања проузвођача да осигуравају своје производе, уводи се мера регресирсња
премије осигурања кроз повраћај прописаног процентуалног износа плаћене премије осигурања. Ова
мера је у складу са Стратегијом Града и Стратегијом се дефинишу основни стратешки циљеви међу
којима је основни раст производње и стабилност доходка пољопривредних произвођача. С тим у вези, а
према  стратегији  пољопривредна  политика  мора  својим  мерама  обезбедити  стабилност  дохотка  и
сигурност  запослених  у  пољопривреди.  Циљ  је  обезбедити  производне  услове  који  омогућавају
рационално  и  ефикасно  одлучивање  са  минималним  ризицима.  Стратегија  предвиђа  постизање
стратешких  циљева,  између  осталог  путем  интервенисања  пољопривредне  политике  у  делу  који  се
односи  на  прилагођавање  и  ублажавање  климатских  промена  те  финансирањем  пољопривреде  и
руралног  развоја  и  управљање  ризицима.  Поред  тога,  стратегија  у  делу  ефикасног  управљања
земљиштем и повећања доступности пољопривредних површина предвиђа између осталог оперативни
циљ  пољопривредне  политике  дефинисан  као  повећање  мелиорисаних  површина  и  унапређење
плодности земљишта. Поред тога Стратегија предвиђа јачање „другог стуба подршке“ ( рурални развој )
и повећање удела буџетских средстава намењених руралном развоју инвестицијама у ресурсе земљишне
инфраструктуре. Стратегијом Града Сремска Митровица утврђено је да на територији Града Сремска
Митровица постоји систем за одводњавање, који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на
око 27 000ha, са дужином канала 1 148km. У интересу високе поузданости, неопходно је континуирано и
програмирано одржавање постојећих система. Такође је потребно наставити ширење и комплетирање
мелиорационих система, а активности, осим на одводњавање, усмерити и на наводњавање

2.2.2. Циљеви мере: Стабилност прихода пољопривредних газдинстава  и  превенција  настанка веће
штете у пољопривредној производњи.

2.2.3.  Веза  мере  са  националним  програмима  за  рурални  развој  и  пољопривреду:  Мера  је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).

2.2.4.  Крајњи  корисници:  Крајни  корисник  инвестиције  „Улагање  у  заштиту  од  елементарних
непогода,  неповољних  климатских  прилика  и  катастрофалних  догађаја“  је  Јавно  Водопривредно
Предузеће  „Воде  Војводине  Нови  Сад“.  Крајни  корисник  инвестиције  „Улагање  у  заштиту  од
елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја“ код инвестирања
у набавку противградних ракета је Град Сремска Митровица. Крајни корисник инвестиције „Осигурање
усева  плодова,  вишегодишњих  засада,  расадника  и  животиња“  је  Регистровано  пољопривредо
газдинство.

2.2.5. Економска одрживост: Корисник не мора за ову меру, да докаже економску одрживост.

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за инвестију осигурања усева, плодова,
вишегодишњих  засада,  расадника  и  животиња  су:  Да  је  комерцијално  породично  пољопривредно
газдинство  уписано  у  регистар  пољопривредних  газдинстава  и  налази  се  у  активном  статусу.  Да  је
физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и да има пребивалиште
на територији Града Сремска Митровица, и да је код осигуравајућег друштва осигурало усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и уматичене животиње.

2.2.7. Специфични критеријуми: Нема.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

104.1 Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних догађаја

104.3 Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2.2.9. Критеријуми селекције:
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Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 не

2.2.10. Интензитет помоћи: Интезитет помоћи је до 100 %., а максималан износ по кориснику за
инвестицију  осигурање  усева,  плодова,  вишегодишњих  засада  и  животиња  је  20.000,00  динара  по
кориснику.

2.2.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Дужина функционалне мреже канала за одводњавање пољопривредног земљишта
2 Број употребљених противградних ракета.
3 Број пољопривредих газдинстава која осигуравају производњу

2.2.12.  Административна  процедура:  Поступак  реализације  инвестиције  -  Улагање  у  заштиту  од
елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја спроводи Градска
управа надлежна за послове пољопривреде, путем уговора који закључује: Град Сремска Митровица,
Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“ а по
спроведеном Конкурсу за реализацију радова на уређењу каналске мреже Покрајинског Секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у
погледу  реализације  ове  инвестиције  а  нарочито,  одређивање  представника  за  праћење  реализације
уговора, извођење радова од стране ЈВП „ Воде Војводине“, начин и рокови плаћања као и друга питања
од значаја за реализацију ове инвестиције. Ова инвестицја реализује се путем заједничког финансирања
Града Сремске Митровице и Покрајинског Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Поступак  реализације  инвестиције  набавке  противградних  ракета  се  спроводи  од  стране  надлежне
Градске управе за пољопривреду, службе за јавне набавке града у складу са прописима који регулишу ту
област. Након избора најповољније понуде и закључења уговора са изабраним понуђачем, набављене
противградне  ракете  се  предају  на  трајну  употребу  Републичком  хидрометеоролошком  заводу  -
радарском центру фрушка гора који даље дистрибуира ракете по лансирним станицама на територији
града у складу са потребама. Инвестиција осигурања усева и животиња ће бити спроведена од стране
„Агенција  за  рурални  развој  Града  Сремска  Митровица“  доо,  Сремска  Митровица  (у  даљем  тексту
Агенција) чији је једини оснивач Град Сремска Митровица и која се финансира 100% из буџета Града
Сремска  Митровица  путем  субвенције.  Град  Сремска  Митровица  и  Агенција  ће  спровести  широку
кампању  информисања  потенцијалних корисника.  Образац  захтева  се  може  преузети  у  просторијама
Агенције  и  на  сајту  Агенције  www.arrsm.rs.  Захтеви  се  подносе  путем  поште  или  лично  на  адресу:
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. Св. Димитрија бр.
6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра Комисија, коју именује директор Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица (у даљем тексту: директор агенције). Комисија задржава право
да  од  подносиоца  пријаве  затражи  додатне  информације  у  вези  с  поднетом  документацијом,  које  су
неопходне за одлучивање. Ближи услови за остваривање права на подстицај и поступак остваривања
права биће уређен Правилником који доноси Агенција за рурални развој грда Сремска Митровица.

2.3. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта

2.3.1.  Образложење:  Земљиште  представља  основно  средство  пољопривредне  производње  те  је
одржавање  његове  плодности  веома  битно  за  саму  пољопривредну  производњу.  Да  би  се  добили
поуздани  подаци  о  степену  његове  плодности,  као  неопходан  предуслов  се  јавља  адекватна  анализа
земљишта  у  квалитативном  смислу  (контрола  плодности)  спроведена  од  стране  институције  која
располаже  потребним  средствима  анализе.  Уз  анализу  се  добија  и  препорука  о  правилном  ђубрењу
(количини  и  времену  примене)  за  наредних  пар  година.  Ово  доводи  до  значајне  рационализације
употребе ђубрива чиме се остварују уштеде у новцу уз истовремено повећање приноса и већи профит.
Током 2017. године испитано је 1820 узорака пољопривредног земљишта и 880 узорака пољопривредног
земљишта, током 2018. године и 236 узорака пољопривредног земљишта током 2020. године. Ова мера је
у  складу  са  Стратегијом  и  Стратегијом  Града.  Према  Стратегији  очување  и  унапређење  плодности
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земљишта су једни од приоритета пољопривредне политике. Стратегија као оперативни циљ реализације
наведених  приоритета  види  између  осталог  у  систематском  праћењу  квалитета  пољопривредног
земљишта. Стратегијом Града као општи циљ се поставља повећање конкурентности пољопривреде и
развој прерађивачке индустрије уз одрживо коришћење природних ресурса док се као специфични циљ
наводи  одрживо  управљање  земљиштем.  Једна  од  мера  реализације  постављених  циљева,  према
Стратегији Града је, правилно ђубрење кроз анализу квалитета плодности земљишта.

2.3.2. Циљеви мере: Повећање приноса пољопривредних култура

2.3.3.  Веза  мере  са  националним  програмима  за  рурални  развој  и  пољопривреду:  Мера  је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).

2.3.4.  Крајњи  корисници:  Крајни  корисник  предвиђене  мере  (контрола  плодности)  је  привредно
друштво  односно  друго  правно  лице:  високошколска  образовна  установа  у  области  пољопривреде  и
институт у области пољопривреде.

2.3.5. Економска одрживост: Корисник за ову меру не мора да докаже економску одрживост.

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Да би одређено привредно друштво односно друго правно
лице: високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде
постало  корисник  мере  (  контрола  плодности  )  мора  претходно  испунити  следеће  услове:  1.  да  је
регистриована код надлежног органа односно уписано у одговарајући регистар, 2. да испуњава друге
услове  у  погледу  техничке  опремљености,  радног  простора,  техничког  капацитета,  акредитације,
стручног капацитета прописаних Правилником о условима за обављање контроле плодности обрадивог
пољопривредног земљишта.

2.3.7. Специфични критеријуми: Нема.

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

201.1.3 Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – мелиоративне мере)

2.3.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 не

2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100%.

2.3.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број газдинства која су извршила анализу земљишта.

2.3.12. Административна процедура: Поступак реализације мере спроводи се у складу са правилима
и начелима Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019 ). Поступак набавке у спроводи
Градска управа надлежна за послове пољопривреде Града Сремска Митровица у складу са Законом,
подзаконским актима и општим актим града. Након спроведеног поступка набавке, избора најповољније
понуде те закључења уговора о набавци са изабраним понуђачем мера се даље реализује у складу са
одредбама  уговора  о  набавци.  Изабрани  понуђач  поступак  анализе  земљишта  -  контрола  плодности
може спроводити само у односу на узорке земљишта која потичу са земљишта у приватном власништву
физичких лица носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава.
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2.4. Назив и шифра мере: 301 Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга

2.4.1. Образложење: Пољопривреда је врло развијена грана привреде на територији Града Сремска
Митровица. Просечна величина пољопривредног газдинства се креће до 5ha расположивог земљишта.
Уколико се сагледају подаци о величини регистрованог газдинства, може се закључити да је највећи број
малих  газдинстава,  која  ће  морати  да  унапреде  своју  производњу  јер  једино  тако  могу  да  буду
конкурентна на тржишту. На основу анализе стања у биљној производњи, садашња ратарска производња
је  доминатна  у  односу  на  остале.  Ипак  повртарска  производња  постаје  све  занимљивија  за
пољопривреднике, из разлога што се на малим земљишним површинама може остварити задовољавајући
финансијски резултат. Стога, приоритететно поље деловања мера пољопривредне политике мора бити
усмерено  на  смањивање  трошкова  пољопривредне  производње.  У  оквиру  ове  мере  финансира  се
„Инвестиција  у  израду,  унапређење  или  проширење  свих  типова  инфраструктуре  мањег  обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије“.Ова инвестиција је заснована на унапређењу и
проширењу атарских односно пољских путева и њиховом шљунчењу и спровођење поступка уређења
пољопривредног земљишта комасацијом у катастарској општини Шашинци и Дивош . Атарски путеви
према  досадашњим  искуствима  током  интензивног  периода  експлоатације  трпе  значајна  оштећења.
Оштећења се очитују у смањењу њихове ширине, делимичном одсуству насуте подлоге а на појединим
деловима и потпуно одсуство подлоге, појави ударних рупа и друго. Карактеристика је да се оваква
оштећења  атарских  путева  периодично  појављују  због  чега  се  као  примат  јавља  потреба  за  њиховм
перманентним одржавањем. Сврха ове инвестиције је остваривање несметаног саобраћаја на атарским
путевима,  обезбеђење  лаког  приступа  парцелама  пољопривредног  земљишта  те  економски  ефикасна
пољопривредна производња. Град Сремска Митровица је водећи се одредбама Закона о пољопривредном
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018-др.закон ), је током 2015.
године спровео све неопходне административне и правне радње на плану припреме комасације за К.О.
Шашинци.. Наиме, донет је Програм комасације земљишта К.О. Шашинци који су добили сагласност
надлежног Министарства за послове пољопривреде,. Током 2016. године донете су Одлуке о спровођењу
комасације  и  начелима  комасације  у  К.О.  Шашинци.  Инвестирање  у  комасацију  у  КО  Шашинци  је
неопходно  с  обзиром  да  велики  број  газдинства  карактерише:  проблем  уситњеност  поседа;  високи
трошкови производњ;, нерешени имовинско – правни односи, итд. Закључује се да је у овој катастарсој
општини величинска структура пољопривредних газдинства још увек уситњена и не одговара захтевима
савремене организације пољопривредне производње која би омогућила повећање продуктивности рада
ове гране која је далеко испод остварене продуктивности развијених подручја. Из истих разлога Град
Сремска  Митровица,  започиње  и  поступак  уређења  пољопривредног  земљишта  комасацијим  у  К.О.
Дивош. Инвестиција обухвата: геодетско – техничке радове у процесу комасације, радове на припреми
терена  и  његовог  чишћења,  радове  на  изградњи  и  реконструкцији  пољских  путева  и  канала  за
одводњавање,  обележавање  пољских  путева,  пројектну  документацију,  надзор  извођења  геодетско  –
техничких  радова,  рад  Комисије  за  комасацију.  Комасација  као  инструмент  укрупњавања  поседа  и
инструмент просторног развоја у свом ефекту доводи до елеминисања распарчаности поседа, очувању
земљишта, одређивању оптималне величине газдинства, развоја пољопривреде и шумарства, заштите
животне средине и прострног развоја. Ова мера је у складу са Стратегијом и Стратегијом Града. Према
Стратегији  унапређење  квалитета  живота  у  руралним  подручјима  важан  је  елемент  развоја  сеоских
средине. Посебну одговорност у овом домену је на адекватној аграрној политици која кроз регулисање
структурних промена у сектору треба да обезбеди стабилност пољопривредне производње, прехрамбене
индустрије и шумарства као водећих сектора руралне економије и тиме допринесе економском развоју
руралних средина. Поред тога, ова мера обезбеђује ефикасан систем управљања земљишним ресурсима (
повећање земљишног поседа, укрупњавање парцела и побољшање земљишне инфраструктуре ) што је
Стратегијом  дефинисано  као  приоритетно  подручје  деловања  пољопривредне  политике.  Стратегија
предвиђа  јачање  „другог  стуба  подршке“ (  рурални  развој  )  и  повећање  удела  буџетских  средстава
намењених  руралном  развоју.  Стратегија  (  пројекција  )  предвиђа  значајан  пораст  средстава  за  раст
конкурентности који остаје најзначајнији вид подршке руралном развоју и то кроз финансирање раста
инвестиција у ресурсе – за земљишну инфраструктуру, наводњавање, комасацију, груписање земљишта.
Стратегијом  града  као  општи  циљ  се  поставља  повећање  конкурентности  пољопривреде  и  развој
прерађивачке индустрије уз одрживо коришћење природних ресурса док се као специфични циљ наводи
одрживо коришћење пољопривредног земљишта. Једна од мера реализације постављених циљева, према
Стратегији је, је комасација. Поред тога, Стратегија у делу општег циља Унапређење квалитета и услова
живота  у  руралном  подручју  предвиђа  специфични  циљ  у  виду  развоја  инфраструктуре.  Мере
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реализације постављених циљева према Стратегији су: побољшање комуналне инфраструктуре, електро–
снабдевања те побољшање земљишне инфраструктуре.

2.4.2. Циљеви мере: Укрупњавање и груписање поседа, квалитетнија обрада, повећање производње,
побољшање  продуктивности  и  квалитета  производа,  смањење  трошкова  производње,  повећање
наводњаваних  површина,  уређење  пољских  путева,  искрчење  шикара,  шибља  и  непотребног  дрвећа,
очување земљишта, просторни развој.

2.4.3.  Веза  мере  са  националним  програмима  за  рурални  развој  и  пољопривреду:  Мера  је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).

2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник ове мере је Град Сремска Митровица.

2.4.5. Економска одрживост: Ради реализације ове мере донет је Програм комасације земљишта К.О.
Шашинци и израђен Програм комасације К.О. Дивош.

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Нису предвиђени

2.4.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени.

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

301.2 Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије

2.4.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 не

2.4.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100%.

2.4.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број листова непокретности.
2 Број донетих решења о расподели комасационе масе.
3 Дужина пошљунчених атарских путева

2.4.12. Административна процедура: Поступак реализације ове мере спроводи се у поступку Јавне
набавке у складу са правилима и начелима Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019 ).
Сам  поступак  набавке  услуге  и  радова  спроводи  надлежна  служба  за  јавне  набавке  Града  Сремска
Митровица у складу са Законом, подзаконским актима и општим актима Града Сремска Митровица.
Након спроведеног поступка јавне набавке, избора најповољније понуде те закључења уговора о јавној
набавци  са  изабраним  понуђачем,  мера  се  даље  реализује  у  складу  са  одредбама  уговора  о  јавној
набавци, чију реализацију прати Градска управа надлежна за послове пољопривреде. Поступак уређења
пољопривредног земљишта комасацијом у К.О. Шашинци је у фази реализације у складу са закљученим
уговором о јавној набавци се за спровођење геодетсо-техничких радова на подручју ове К.О. не спроводи
поступак јавне набавке. Изузетак чине хидрограђевински радови који се реализују кроз поступак јавне
набавке у складу са Законом и подзаконским актима. У граду Сремска Митровица започет је Поступак
комасације  К.О.  Дивош,  израђен  је  Програм  комасације  катастарске  општине  Дивош,  који  је  добио
сагланост Министарства надлежног за послове пољопривреде, у току је даљи поступак доношења аката
на  основу  Закона  о  пољопривредном  земљишту  неопходинх  за  даљу  реализацију  комасације  у  овој
катастарској општини.
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2.5. Назив и шифра мере: 302 Унапређење економских активности на селу кроз подршку
непољопривредним активностима

2.5.1.  Образложење:  Рурални  развој  укључује  и  непољопривредне  активности  које  се  односе  на
унапређење  квалитета  живота  на  селу.  Посебан  значај  може  да  има  развој  непољопривредних
активности  на  пољопривредним  газдинствима  у  циљу  боље  видљивости  туристичке  понуде,  односно
производа  и  услуга  које  субјект  руралног  развоја  туризма  на  територији  града  Сремска  Митровица
пружају на својим туристичким домаћинствима као и афирмисање Сремске Митровице као туристичке
дестинације у области руралног туризма.. Подршком непољопривредним активностима на селу даје се
могућност  додатног  запошљавања  руралног  становништва  и  доприноси  смањењу  постојања  тренда
депопулације и напуштања села као и уравнотежењу регионалног развоја у економском и социјалном
смислу.  Овом  мером  локалним  програмом  подржаће  се  активности  везане  за  унапређење  сеоског
туризма, домаће радиности и слично. Ова мера је у складу Стратегијом и Стратегијом Града.

2.5.2. Циљеви мере: Општи циљеви мере су побољшање демографске структуре руралног подручја и
повећање стандарда и стабилности дохотка сеоског становништва, а специфични циљеви су повећање
броја  пословних  иницијатива  у  непољопривредним  активностима  и  искоришћавање  туристичких
потенцијала руралног подручја.

2.5.3.  Веза  мере  са  националним  програмима  за  рурални  развој  и  пољопривреду:  Мера  је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).

2.5.4.  Крајњи  корисници:  Крајњи  корисници  мере  су:  физичка  лица  уписана  у  Регистар
пољопривредних  газдинстава  у  активном  статусу  -  којa  обављају  угоститељску  делатност  у
угоститељском  објекту  -сеоско  туристичко  домаћинство  на  територији  града  Сремска  Митровица
физичка  лица  уписана  у  Регистар  пољопривредних  газдинстава  у  активном  статусу  -  која  обављају
угоститељску делатност у угоститељском објекту домаћа радиност a, чији се објекат налази у сеоском
насељу на територији Града Сремска Митровица.

2.5.5. Економска одрживост: Корисник за ову меру не мора да докаже економску одрживост.

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: 1. да је физичко лице уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава и да се налази у активном статусу; 2. да има седиште и пребивалиште на територији Града
Сремска Митровица; 3. . да нема доспелих, а неизмирених обавеза по основу изворних локалних јавних
прихода ( у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе); 4. подносилац пријаве и добављач
опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 ); 5. да се плаћање
врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити
призната.

2.5.7. Специфични критеријуми: 1. да је објекат категорисан код надлежног органа јединице локалне
самоуправе за пружање туристичко угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском
туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру туризма или има поднет захтев за регистрацију код
истог а све у складу са законом којим се уређује туризам са роком важења који није краћи од 31.12.2021.
године.  2.  Да  су  катастарске  парцеле  и  објекат  који  су  предмет  инвестиције  у  власништву  или
сувлашништву  физичког  лица  које  обавља  угоститељску  делатност  у  угоститељском  објекту  на
територији Града Сремска Митровица ( Члан 32. Закона о угоститељству), 3. да пружа туристима услуге
смештаја  и  услуживања  хране  и  пића  у  објектима  смештајних  капацитета  до  30 лежајева  и/или  да
организованој туристичкој групи до 50 туриста пружа угоститељске услуге у складу са прописом којим
се уређује угоститељство

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

302.2 Подршка активностима везаним за рурални туризам



30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 05  31. 03. 2021

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 02.03.2021 10:19:59 - страна 22/27

2.5.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 не

2.5.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја је 100% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а, а
максимални износ подстицаја по кориснику је до 100.000,00 динара.

2.5.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број посетилаца

2.5.12. Административна процедура: Ову меру спроводи „Агенција за рурални развој Града Сремска
Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем тексту Агенција) чији је једини оснивач Град Сремска
Митровица  и  која  се  финансира  100% из  буџета  Града  Сремска  Митровица  путем  субвенције.  Град
Сремска Митровица и Агенција ће спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника.
Образац захтева се може преузети у просторијама Агенције и на сајту Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се
подносе путем поште или лично на адресу: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо,
Сремска Митровица, Ул. Св. Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра и
предлог за коначну одлуку о додели средстава даје Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту:
Комисија), коју је именовао в.д. директора Агенције за рурални развој (у даљем тексту: в.д. Директора) .
Комисија  утврђује  листу  подносилаца  пријава  који  испуњавају  услове  на  основу  достављене
документације, у складу са овим правилником и конкурсом из члана 3. правилника.Комисија задржава
право да од подносиоца пријаве затражи додатне информацијеу вези с поднетом документацијом, које су
неопходне за одлучивање. Комисија има обавезу да разматра пријаве и да о томе сачини записник у ком
ће  навести  подносиоце  пријаве  који  испуњавају  услове  прописане  Конкурсом,  предлог  за  доделу
средстава ,  као  и  подносиоце  пријава  којима  су  пријаве  одбијене/одбачене  и  разлоге
одбијања/одбацивања.  Резултати  Конкурса  биће  објављени  на  званичном  сајту  Агенције  за  рурални
развој http://www.arrsm.rs/ Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по
подносиоцу пријаве ком су одборена средства а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства ‒
навешће  се  разлози  одбијања/одбацивања.  Ближи  услови  и  поступак  остваривања  прва  на  подстицај
уређују се Правилником који доноси Агенција за Рурални развој града Сремска Митровица.

2.6. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета
хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

2.6.1. Образложење: Тржиште  прехрабено  пољопривредних  производа  у  знатној  мери  разликује  од
тржишта  индустријиских  производа.  Те  специфичности  произилазе  из  различитих  организационих  и
друштвено  -  економских  фактора  који  владају  у  пољопривреди  и  зависности  од  природних  услова.
Приступ  тржишту  и  задовољавање  потреба  савременог  потрошача  захтевају  прилагођавање  обима  и
квалитета производње у процесу управљања, предвиђања задовољства потрошача остварујући при томе
профит,  идетификацију  и  задовољавање  индивидуалних  и  друштвених  потрба,  са  циљем  привлачења
нових и задржавању постојећих потрошача, повећањем прихода пољопривредних газдинства , ширење
тржишта и бољег пласмана воћа из домаће радиности. Овом мером се постиже информисање потрошача
о врсти, карактристикама, доступности, као и самом начину куповине производа. Информисање купаца
путем  маркетнга  представња  један  вид  упознавања  купаца  са  производом  ,  који  је  предмет  продаје,
промовисањем здраве конкуреције у циљу постизања добити, проширење производње , тржишта и радне
снаге. Ова мера је у складу са Стратегијом и Стратегијом Града.

2.6.2. Циљеви мере: Повећање прихода пољопривредних газдиства , ширење тржишта и бољег пласма
воћарских производа из домаће радиности.

2.6.3.  Веза  мере  са  националним  програмима  за  рурални  развој  и  пољопривреду:  Мера  је
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усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).

2.6.4.  Крајњи  корисници:  Физичко  лице  -  Предузетник  носилац  комерцијалног  породичног
пољопривредног  газдинства.

2.6.5. Економска одрживост: Корисник за ову меру не мора да докаже економску одрживост.

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: 1. да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
да се налази у активном статусу; 2. да има седиште на територији Града Сремска Митровица; 3. да нема
доспелих,  а  неизмирених  обавеза  по  основу  накнаде  за  одводњавање;  4.  да  нема  доспелих,  а
неизмирених обавеза по основу изворних локалних јавних прихода (у складу са Законом о финансирању
локалне самоуправе); 5. да подносилац пријаве по основу инвестиције за коју подноси пријаву није био
корисник субвенција, подстицаја односно да предметна инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење  подстицаја;  6.  да  нема  неиспуњених  уговорних  обавеза  према  Градској  управи  за
пољопривреду и заштиту животне средине Града Сремска Митровица; 7. подносилац пријаве и добављач
опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15); 8. да се плаћање врши на текући рачун
добављача  или  готовински,  а  плаћања  путем  компензације  и  цесије  неће  бити  призната;  9.  да  је
регистрован у Агенцији за привредне регистре за намену за коју конкурише;

2.6.7. Специфични критеријуми: 1. предузетник који подноси пријаву за инвестиције у вези са вином
мора  бити  уписан  у  Виноградарски  и  Вински  регистар  правног  лица;  2.  предузетник  који  подноси
пријаву за инвестиције у вези са ракијом мора бити уписан у Регистар произвођача јаких алкохолних
пићау складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића.

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

304.5.3.9 Маркетинг производа

2.6.9. Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 не

2.6.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја је до 100% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а, а
максимални износ подстицаја по кориснику је 100.000,00 динара.

2.6.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број подржаних корисника који су проширили тржиште
2 Број израђених сајтова

2.6.12.  Административна  процедура:  Поднете  пријаве  разматра  и  предлог  за  коначну  одлуку  о
додели  средстава  даје  Комисија  за  разматрање  пријава  (у  даљем  тексту:  Комисија),  коју  именује
директор Агенције за рурални развој (у даљем тексту: Директор). Комисија утврђује листу подносилаца
пријава  који  испуњавају  услове  на  основу  достављене  документације,  у  складу  с  Конкурсом  и
Правилником. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези
с поднетом документацијом, које су неопходне за одлучивање. Комисија има обавезу да разматра пријаве
и да о томе сачини записник у ком ће навести подносиоце пријаве који испуњавају услове прописане
Конкурсом, предлог за доделу средстава, као и подносиоце пријава којима су пријаве одбијене и разлоге
одбијања.  Резултати  Конкурса  биће  објављени  на  званичном  сајту  Агенције  за  рурални  развој
www.arrsm.rs. Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу
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пријаве ком су одборена средства а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства ‒ навешће се
разлози одбијања. Одлуку о додели средстава доноси Директор, на основу предлога Комисије. Ближе
услове и поступак остваривања права на подстицаје уређују се Правилником који доноси Агенција за
Рурални развој града Сремска Митровица.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља Вредност, опис показатеља Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај

Аутономна покрајина Војводина рзс*
Регион Регион Војводине рзс*
Област Сремска област рзс*
Град или општина град рзс*
Површина 762 km² рзс*
Број насеља 26 рзс*
Број катастарских општина 23 рзс*
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП)

Демографски показатељи

Број становника 79 773 рзс**
Број домаћинстава 27 535 рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km2) 104,7

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 -
100) -6,62 рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС / рзс**
Становништво млађе од 15 година (%) 15,9 рзс**
Становништво старије од 65 година (%) 66 532 рзс**
Просечна старост 42,2 рзс*
Индекс старења 3,73 рзс*
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%) 15,05 рзс*

Основно образовање (%) 21,56 рзс*
Средње образовање (%) 50,12 рзс*
Више и високо образовање (%) 12,41 рзс*
Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%) 14 Процена

Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
равничарски (сремско-равничарски,
мачванско-равничарски), планински (9
насеља од укупно 26)

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа

чернозем и црница 3 класа (15 829 ha) 2
класа (12 201 ha) Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено-континентална Интерни
Просечна количина падавина (mm) / Интерни
Средња годишња температура (оС) 10,8 Интерни
Хидрографија (површинске и подземне воде) Река Сава, Река Босут, Бара Засавица Интерни
Површина под шумом (hа) 10 996 рзс*
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Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 14,60 рзс*
Пошумљене површине у претходној години (hа) 16 ha рзс*
Посечена дрвна маса (m3) 510 485 m³ рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 29 896 рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 7 398 Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%) /
- правна лица и предузетници (%) /
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 54 443 рзс***
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 8
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %) 50000;743;56;3138;расадници 1ha рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало(19) (ha, %) 72 %, 19%, 4%, 5% рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) / рзс***
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha) 1279 ha Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) / Интерни
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 438 рзс***
Одводњавана површина КПЗ (ha) / Интерни
Наводњавана површина КПЗ (ha) 941 рзс***
Површина пољопривредног земљишта у државној
својини на територији АП(20) (ha) 7 714, 2 343 Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која се даје у закуп (ha): 4 957, 2 722 Интерни

- физичка лица (%) 98,88: Интерни
- правна лица (%) 1,22 Интерни
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела
(број) 10577,113212,16593,231713,2963 рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 5963;422;23870 рзс***
Пољопривредни објекти (број) 24 467 рзс***
чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 14;81;470 рзс***
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ) 47 483 ha, 3 787 ha, 46 857 ha, рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству: 15 729 рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ha) 15214:515 рзс***

Годишње радне јединице (број) 7048 рзс***
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број) 17 Интерни

Производња пољопривредних
производа(количина):
- биљна производња (t) / рзс***
- сточарска производња (t, lit, ком.) / Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
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Рурална инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева(km) 231 рзс*
Поште и телефонски претплатници (број) 25;30 400 рзс*

Водопривредна инфраструктура

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 50 860 рзс*
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
(број) 13215 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 2490 рзс*
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 100 рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) / Интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре (број) 32 рзс*
Број становника на једног лекара 322 рзс*
Број корисника социјалне заштите 5834 рзс*

Диверзификација руралне економије

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број) 631 рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број) 267 рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број) 12355 рзс*

Трансфер знања и информација

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) да Интерни
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем (број) / ПССС

Датум и место М.П. Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС
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На основу члана 32. став 2. и 3. Закона 
о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1. 
тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 20. Статута 
града Сремска Митровица („Службени лист 
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 
5/2019-испр.) и Сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  
број 461-01-00125/2020-14 од 24.12.2020. 
године, Скупштина Града Сремска Митровица 
на седници одржаној дана 31.03.2021.године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА 
КОМАСАЦИЈЕ 

ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ 
ДИВОШ

Члан 1.

Доноси се Програм комасације за 
катастарску општину Дивош (у даљем тексту: 
Програм).

Члан 2.

 На основу овог Програма донеће се 
начела комасације и Одлука о спровођењу 
комасације у катастарској општини Дивош.

Члан 3.

 Програм комасације катастарске општине 
Дивош израђен од стране Универзитета Нови 
Сад, Грађевински факултет Суботица, Козарачка 
2а Суботица, јануара 2020. године, саставни је 
део овог закључка и објавиће се у Службеном 
листу Града Сремска Митровица.

Члан 4.

 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 461-8/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
      
                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                     Илија Недић, с.р.

73.
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365 
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414 
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На основу члана 34. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1. 
тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 6. Статута 
града Сремска Митровица („Службени лист 
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019-
испр.) Скупштина града Сремска Митровица 
на седници одржаној дана 31.03.2021.године, 
донела је:

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У 
К.О. ДИВОШ, 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

Одређује се уређење пољопривредног 
земљишта комасацијом (у даљем тексту: 
комасација) у катастарској општини Дивош, 
град Сремска Митровица.

Члан 2.

Предмет комасације (комасациона маса) 
су сва земљишта на комасационом подручју 
у укупној површини од 4419 хектара.

Граница комасационог подручја из 
става 1. овог члана описана је у Програму 
комасације.

Члан 3.

Учесници комасације су власници 
земљишта која су обухваћена комасационом 
масом и сва друга лица која на тим земљиштима 
имају стварна права или на закону заснован 
правни интерес.

Члан 4.

  Комасацију, на основу ове Одлуке о 
спровођењу комасације, спроводи Комисија 
за спровођење комасације, коју Скупштина 
Града Сремска Митровица образује посебним 
решењем.

Члан 5.

Финансијско пословање Комисије 
за спровођење комасације спроводи управа 
надлежна за послове буџета града Сремска 
Митровица.

Члан 6.

Од дана објављивања одлуке о 
спровођењу комасације не може се вршити 
изградња објеката и подизање вишегодишњих 
засада на комасационом подручју.

Члан 7.

Поступак комасације спроводиће се на 
основу Закона о пољопривредном земљишту 
и у складу са Начелима комасације која ће 
донети Скупштина Града Сремска Митровица.

Члан 8.

Републички геодетски завод, Служба 
за катастар непокретности СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА забележиће у катастру 
непокретности спровођење комасације.

74.
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Члан 9.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 461-9/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
      
                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                       Илија Недић, с.р.

На основу члана 32. став 3. Закона 
о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1. 
тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 6. Статута 
града Сремска Митровица  („Службени лист 
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019-
испр.) Скупштина града Сремска Митровица  
на седници одржаној дана 31.03.2021.године, 
донела је:

О Д Л У К У 

О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ У 
КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ  ДИВОШ, 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим начелима уређује се:

1. Предмет комасације;

2. Утврђивање фактичког стања;

3. Принципи расподеле комасационе масе 
и груписања пољопривредног земљишта 
учесника комасације;

4. Комасациона процена земљишта;

5. Пројекат мреже пољских путева;

6. Дугогодишњи засади и стални објекти;

7. Обезбеђење земљишта за заједничке 
потребе;

8. Време и начин привремене примопредаје 
земљишта из комасационе масе;

9. Трошкови комасације;

10. Решење о расподели комасационе масе;

11. Остале одредбе.

75.
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Члан 2.

Комасацију у катастарској општини 
Дивош, Град Сремска Митровица спроводи 
Комисија за комасацију (у даљем тексту: 
Комисија) формирана решењем Скупштина 
Града Сремска Митровица.

Члан 3.

У поступку комасације сви учесници 
комасације су равноправни, без обзира на 
величину поседа и квалитет земљишта којег 
су унели у комасациону масу и без обзира 
да ли се ради о имаоцима права својине на 
земљишту у јавној (државној) задружној или 
приватној својини.

Члан 4.

Све радње у поступку комасације 
Комисија за комасацију и извођачи радова 
врше јавно, уз учешће учесника комасације.

Учесници комасације у току целог 
поступка комасације имају право увида у 
писмене исправе (записнике о утврђивању 
фактичког стања, исказе земљишта, прегледне 
планове комасационе процене, мреже пољских 
путева) и осталу документацију.

Комисија је дужна да учеснику 
комасације пружи сва потребна обавештења 
и да на увид податке у вези са комасацијом.

У току поступка комасације учесници 
комасације могу подносити приговоре и друга 
правна средства у складу са законом.

Члан 5.

У поступку комасације није допуштен 
повраћај у пређашње стање и обнова постука.

II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ

Члан 6.

Предмет комасације су сва земљишта 
у ванграђевинском реону (пољопривредна, 
шумска и земљишта под објектима) у 
катастарској општини Дивош, Град Сремска 
Митровица.

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ 
СТАЊА

Члан 7.

Подаци о праву својине и другим 
правима на земљишту и објектима који се 
уносе у комасациону масу, узимају се са стањем 
из катастра непокретности који води Служба 
за катастар непокретности у Граду Сремска 
Митровица, Републичког геодетског завода, 
или се узимају на основу фактичког стања.

Када се стање на терену не слаже са 
стањем у Катастру непокретности, земљиште 
и објекти се уносе на основу фактичког стања, 
а у складу са чланом 45. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту.

У поступку утврђивања фактичког стања могу 
се, без такси и пореза, вршити:

- измена података о имаоцима права на 
непокретностима,

- споразумна замена парцела-земљишта, 

- поклони парцела-земљишта,

- спровођење уговора о промету који нису 
имали прописану форму (писани без 
судске овере и усмени који су у целости 
извршени),

- оставинска расправа (само у случају 
ако су присутни сви наследници и ако 
споразумно одреде деобу и начин деобе),
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- уговори о доживотном издржавању,

- брисање права плодоуживања,

- развргнуће имовинских (сувласничких) 
заједница,

- остали случајеви који се откривају у 
поступку утврђивања фактичког стања 
(откривање ништавних уговора и др.).

Радње из става 2. овог члана се могу вршити 
до почетка поступка узимања изјава о групи-
сању поседа (узимање жеља).

Утврђено фактичко стање се уноси у Запис-
ник о утврђивању фактичког стања, кога пот-
писују учесници у поступку и председник 
Комисије за комасацију.

Спорове услед неслагања фактичког и правног 
стања решава надлежни суд.

IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ 
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И 

ГРУПИСАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА 

КОМАСАЦИЈЕ

4.1. Општи принципи расподеле комаса-
ционе масе и груписања поседа

Члан 8.

Сваки власник земљишта добија из комаса-
ционе масе земљиште одговарајуће вредно-
сти и удаљености од насеља, као и положаја 
који пружа приближно једнаке могућности 
у погледу начина обраде које је имао пре ко-
масације.

Просечна удаљеност се цени на основу укупне 
удаљености свих земљишта које је учесник 
комасације унео и земљишта која је добио из 
комасационе масе.

При расподели земљишта из комасационе 
масе сваки учесник комасације мора да добије 
што боље заокружено земљиште, земљиште 
правилнијег облика и на мањем броју места 
него што је унео у комасациону масу уколи-
ко је унео земљиште на два или више места.

Члан 9.

Укупна вредност земљишта које се даје из 
комасационе масе не може бити мања нити 
већа од 10% од укупне вредности земљишта 
унетог у комасациону масу (укључујући и 
умањење за заједничке потребе), а укупна 
површина земљишта које се даје из комасационе 
масе не може бити мања нити већа од 20% 
од укупне површине земљишта унетог у у 
комасациону масу, осим ако се комисија и 
учесник комасације другачије не споразумеју.

Члан 10.

После усвајања прегледног плана комаса-
ционе процене и пројекта комасације, коми-
сија упознаје сваког учесника комасације са 
стањем у исказу земљишта, узима његову 
изјаву о предлогу груписања (жељу) и рас-
подели земљишта које му припада из кома-
сационе масе, и о томе саставља записник.

У записник се уноси и примедба на исказ 
земљишта.

Члан 11.

Предлог расподеле земљишта из комасационе 
масе који се приказују на прегледном плану 
расподеле земљишта, Комисија за комасацију 
излаже на јавни увид.

Прегледни план расподеле земљишта садржи 
нарочито: графички приказ пројеката кома-
сације, границе парцела свих учесника ко-
масације са уписаним бројем одговарајућег 
исказа земљишта. 
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Рок излагања прегледног плана расподеле 
земљишта је најмање петнаест дана.

На предлог расподеле земљишта из кома-
сационе масе учесници комасације могу да 
ставе примедбе.

О примедбама Комисија за комасацију решава 
све до привремене примопредаје земљишта 
добијеног из комасационе масе.

Члан 12.

Приликом расподеле комасационе масе на-
стојаће се, уколико је то могуће, да се ра-
нијем власнику поново доделе заливни сис-
теми, бунари, дугогодишњи засади уколико 
су они подигнути или саграђени пре почетка 
комасације.

Члан 13.

Власници земљишта који поседују земљиште 
поред тврдих путева, у поступку комасације 
добиће земљиште уз тврди пут.

4.2. Посебне одредбе о груписању 
земљишта

Члан 14.

Учесници комасације биће позвани на јавну 
расправу о груписању земљишта коју спро-
води Комисија и њена тела тако да прво буду 
позивани учесници који имају објекте, воћњаке 
и винограде, учесници који имају већи посед 
земљишта и то земљишта бољег квалитета 
из виших процембених разреда, те који имају 
груписано земљиште на једном месту.

Члан 15.

Учесници комасације који чине једно 
домаћинство ( родитељ и деца, супружници, 

браћа и слично ) биће надељени по правилу 
тако да земљиште добију једно уз друго.

Члан 16.

Уколико се чланови свих старачких домаћин-
става учесника комасације усагласе, њихово 
пољопривредно земљиште се може груписати 
на једном месту и чинити комплекс.

Члан 17.

Поседници земљишта који у поступку утврђи-
вања фактичког стања нису доказали право 
својине, а земљиште је остало у поседу, као и 
земљиште власника који нису присуствовали 
расправи приликом излагања старог (прет-
ходног) стања као и приликом утврђивања 
новог положаја земљишта (лице непознатог 
боравишта и слично) лоцираће се по правилу, 
ако је то могуће, на једном месту.

Члан 18.

За укупни посед сувласника учесника 
комасације, се врши физичка деоба, и ако  је 
то могуће, лоцираће се један поред другог.

Члан 19.

Власници могу изразити потребу да прили-
ком наделе земљишта добију посед форми-
ран поред поседа својих сродника или других 
лица са којима обрађују земљу, а Комисија 
ће имати у виду овакву потребу учесника 
комасације, ако је то могуће без нарушавања 
основних принципа у смислу члана 16. ових 
начела комасације.

Члан 20.

Учесници који имају закључен уговор о 
доживотном издржавању и вишегодишњи 
уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће 
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се по правилу, и уколико је то могуће, уз 
земљиште даваоца издржавања односно 
закупопримца или плодоуживаоца.

Члан 21.

Учесници комасације који сачињавају исто 
пољопривредно газдинство могу од Комисије 
тражити да им се додели земљиште једно 
поред другог у циљу лакшег и економичног 
обрађивања земљишта.

Захтев из става 1. овог члана Комисија је 
дужна узети у обзир и настојати да се таквим 
захтевима удовољи, где је то могуће.

Члан 22.

Уколико учесници комасације буду добили 
из комасационе масе земљиште нижих 
процембених разреда, пошто не могу добити 
накнаду у земљишту, разлика ће им се 
надокнадити у новцу.

Члан 23.

Учесницима комасације који у поступку рас-
поделе комасационе масе нису присуствова-
ли расправи, обезбедиће се земљиште према 
стању које се води у катастру непокретности.

V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА 
ЗЕМЉИШТА

Члан 24.

У поступку комасационе процене, земљишта се 
разврставају у процембене разреде на основу 
педолошког састава и положаја земљишта 
као и других услова који су од значаја за 
утврђивање вредности земљишта.

Земљишта сличног квалитета и положаја 
сврставају се у посебне разреде.Број 

процембених разреда зависи од педолошке 
разноликости земљишта, а међусобни 
однос процембених разреда произилази из 
производне вредности земљишта груписаних по 
процембеним разредима и тржишне вредности 
земљишта.

Поткомисија за комасациону процену земљишта 
саставља записник о комасационој процени 
и доставља га Комисији. Прегледни план 
комасационе процене и записник о комасационој 
процени излажу се на јавни увид у трајању 
од 15 дана.

На Прегледни план комасационе процене и 
Зписник о комасационој процени, учесници 
комасације за време трајања излагања могу 
да стављају примедбе.

По истеку рока за излагање на јавни увид 
Прегледног плана комасационе процене и 
разматрања примедби, Комисија коначно 
усваја Прегледни план комасационе процене.

VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ 
ПУТЕВА

Члан 25.

Мрежа пољских путева ће се изградити на 
основу главног пројекта.

Прегледни план мреже пољских путева из-
лаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у 
просторима месне заједнице.

На Прегледни план мреже пољских путева, 
учесници комасације за време трајања изла-
гања могу да стављају писмене примедбе.

По истеку рока за излагање на јавни увид 
Прегледног плана мреже пољских путева 
и разматрања примедби, Комисија коначно 
усваја Прегледни план.

Пре коначног усвајања Прегледног плана 
мреже пољских путева Комисија мора приба-
вити мишљење Одбора учесника комасације.
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Члан 26.

У поступку пројектовања мреже пољских 
путева настојаће се да се дугогодишњи засади 
и трајни објекти уклопе у пројекат мреже 
пољских путева и неће се рушити без обзира да 
ли су изграђени са дозволом или без дозволе.

Члан 27.

Земљиште у комасационом подручју које се 
користи за повртарску производњу (баште) 
по правилу ће се уклопити у пројекат мреже 
пољских путева са истом наменом.

VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ И 
СТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Члан 28.

Виногради, воћњаци, земљишта под дуго-
годишњим засадима и земљишта на којима 
постоје објекти, по правилу остају ранијим 
власницима, учесницима комасације, а у ко-
масацији се има евентуално извршити само 
исправка неправилних међних линија.

Члан 29.

Ако је земљиште на коме се налази неки обје-
кат, воћњак, виноград или луцериште одузето 
неком учеснику комасације у циљу груписања 
земљишта, онда је ранијем власнику дужан 
исплатити правичну накнаду нови ималац 
права – учесник комасације.

Правична накнада се утврђује посредством 
Комисије за комасацију на основу споразу-
ма бившег власника и новог имаоца права на 
напокретности.

VIII ОБЕЗВЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ

Члан 30.

У поступку комасације обезбеђује се земљиште 
за заједничке потребе насеља (земљишта за 
изградњу мреже пољских путева и регула-
цију водотокова, за комуналне и друге пот-
ребе насеља).

Земљишта обезбеђују учесници комасације 
сразмерно унетој површини, односно вред-
ности земљишта и то без накнаде.

Ако се услед смањења мреже путева и во-
дотокова и осталих јавних објеката повећа 
укупна површина обрадивог земљишта у ко-
масационој маси иста постаје јавна својина.

IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ 
ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ 

КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

Члан 31.

Привремена примопредаја земљишта из ко-
масационе масе отпочеће кад се стекну сви 
сви фактички и формално – правни услови.

Привремена примопредаја земљишта извр-
шиће се пре доношења Решења о расподели 
комасационе масе, о чему ће Комисија сачи-
нити Записник о привременој примопредаји 
земљишта.

Члан 32.

Сви учесници комасације дужни су да прили-
ком примопредаје земљишта очисте земљиште 
које се предаје у комасациону масу. Учесник 
комасације дужан је да очисти земљиште од 
пањева, шибља, од сламе, сена, кукурузови-
не и сличног до привремене примопредаје 
земљишта у посед.
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Ако учесник комасације не поступи у складу 
са одредбама из наведених ставова Комисија 
ће дати налог да се потребни радови изврше 
на терет тог учесника комасације.

X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ

Члан 33.

Трошкове геодетско-техничких радова у 
поступку комасације, трошкове рада Комисије 
за комасацију и њених поткомисија и трошкове 
инвестиционих улагања у вези са спровођењем 
комасације сноси Град Сремска Митровица, 
при чему се део трошкова може финансирати  
и из других извора.

Под трошковима инвестиционих улагања 
подразумевају се трошкови оних радњи, 
односно радова који се искључиво или претежно 
изводе ради комасације.

Под трошковима инвестиционих улагања 
подразумевају се нарочито: трошкови изградње 
нове мреже пољских путева, мањих пропуста 
на водотоковима изграђених након пројекта 
нове мреже пољских путева, уклањање објеката, 
крчење шикара и чишћење и равнање терена.

XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ 
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

Члан 34.

Комисија доноси решење о расподели кома-
сационе масе.

Против решења о расподели комасационе 
масе учесник комасације може изјавити жалбу 
Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у року од 15 дана од дана ње-
говог достављања.

Члан 35.

До правноснажности решења о расподели 
земљишта из комасационе месе, спорови који 
се у поступку комасације између учесника ко-
масације појаве (сметње поседа привремено 
додељеног земљишта) и спорови о накнади 
штете између учесника комасације и извођача 
радова (штете на усевима и дугогодишњим 
засадима изазване крчењем и чишћењем те-
рена, ископом водотокова и извођење геодет-
ско – техничких радова) могу да се решавају 
поравнањем пред Комисијом.

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Учесницима комасације, којима је извођењем 
радова у поступку комасације, дошло до 
оштећења њихових парцела, имају право на 
накнаду за стварну штету уколико је земљиште 
било приведено култури а не изгубљену до-
бит услед тога што су били спречени у об-
ради поседа.

Учесници комасације из претходног става 
дужни су пријавити штету Комисији за кома-
сацију у року од 30 дана од дана сазнања за 
штету а најкасније у року од 60 дана од дана 
настанка штете.

Стварну штету утврђује поткомисија образо-
вана од стране Комисије за комасацију, а спо-
разум о накнади штете закључује се између 
Комисије и оштећеног учесника комасације.

Члан 37.

Све службености установљене на пољоприв-
редном земљишту, престају да постоје.

Члан 38.

Престаће се са употребом и коришћењем 
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старих атарских пољских путева, у моменту 
увођења у посед надељеног земљишта.

Члан 39.

Стварни терети уписани на старом поседу 
учесника комасације преносе се на новодо-
бијено земљиште.

Члан 40.

Учесници комасације дужни су да земљиште 
унето у комасациону масу (стари посед) очисте 
од кукурузовине, сламе, сена и друго, најдо-
цније у року до 1. новембра текуће године.

Ако учесници комасације не поступе према 
обавези из предходног става земљиште ће се 
очистити о трошку учесника.

XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 41.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 461-10/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                      Илија Недић, с.р.

 На основу члана 27. став 10. и члана 
29. став 2. и члана 30. став 1. тачка 1. Закона 
о јавној својини („Службени гласник РС“, 
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 
- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 
153/2020), члана 3. став 1. тачка 2. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 Одлуке 
о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града Сремска 
Митровица, број 17/2016) и члана 41 став 1 
тачка 20 Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 3/2019 и 5/2019), Скупштина Града Сремска 
Митровица, на седници дана 31.03.2021. 
године, донела је

З А К Љ У Ч А К

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА О 
ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ, ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ 
НАКНАДЕ

I
 Град Сремска Митровица, Улица 
Светог Димитрија број 13, МБР: 08898774 
је титулар јавне својине на непокретности и 
то парцеле број:

76.
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- 7409/4, потес/улица “Заједнице”, градско 
грађевинско земљиште, њива 3 класе, у 
површини од 0.92.75 ха, са забележбом 
обавезе плаћања накнаде за промену наме-
не пољопривредног земљишта, уписана у 
лист непокретности број 1029 к.о. Сремска 
Митровица

II
 Република Србија је титулар јавне 
својине на непокретности и то парцеле број:

 7409/3, потес/улица “Заједнице”, градско 
грађевинско земљиште, земљиште под 
зградом - објектом у површини од 0.91.08 
ха, са уписаним објектом у “В” листу – 
магистрални пут – државни пут 1 реда 
– објекат изграђен пре доношења пропи-
са о изградњи, са правом коришћења ЈП 
“Путеви Србије”, уписана у извод из ли-
ста непокретности број 6397 к.о. Сремска 
Митровица

III
           Град Сремска Митровица покреће по-
ступак прибављања непокретности у јавну 
својину и отуђење непокретности из јавне 
својине, непосредном погодбом, путем раз-
мене, без накнаде и то тако што, своју парце-
лу наведену у тачки I овог закључка мења за 
парцелу у јавној својини Републике Србије, 
наведене у тачки II овог закључка.

IV
            Ради спровођења поступка непосредне 
погодбе Скупштина Града ће формирати 
комисију која ће по окончаном поступку 
непосредне погодбе, записник са одговарајућим 
предлогом доставити Скупштини.

V
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 46-25/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
      
                                 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                     Илија Недић, с.р.
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На основу чл. 18, чл. 22 став13, чл. 27 
ст.10 Закона о јавној својини („Сл.Гласник 
РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- и 
др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и чл.41.
тачка 20. Статута Града Сремска Митровица 
(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр. 
3/2019 и 5/2019- испр.), Скупшина Града 
Сремска Митровица је, на својој седници 
одржаној 31.03.2021. године, донела

      

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ГРАДА- ОПШТИНЕ 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, И ЈП 

ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало 
право коришћења ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ГРАДА- ОПШТИНЕ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА на непокретностима уписане 
на којима је Град Сремска Митровица уписан 
као носилац права јавне својине са обимом 
удела 1/1 дела непокретности и то: 

- кп 4728/9, лн 1029 ко Сремска Митро-
вица, број посебног дела 1, пословни 
простор за који није утврђена делатност, 
приземље- једна просторија, површине 
61м2, на адреси ул.28.марта; 

- кп 4728/9, лн 1029 ко Сремска Митро-
вица, број посебног дела 2, пословни про-
стор за који није утврђена делатност, први 

спрат- пословни простор- једна просторија, 
површине 27м2, на адреси ул.28.марта; 

- кп 4728/9, лн 1029 ко Сремска Митро-
вица, број посебног дела 3, пословни про-
стор за који није утврђена делатност, први 
спрат- пословни простор- једна просторија, 
површине 30м2, на адреси ул.28.марта; 

- кп 4208/8, лн 1029 ко Сремска Митро-
вица, број објекта 1, пословна зграда за 
коју није утврђена делатност, површине 
296м2, на адреси ул.Краља Петра Првог 
бр.5/1, 

- кп 4777/1, лн 771 ко Сремска Митрови-
ца, број објекта 3, број посебног дела 1, 
пословни простор за који није утврђена 
делатност, приземље- пословни простор- 
једна просторија, на адреси ул.Пароброд-
ска; 

- кп 4777/1, лн 771 ко Сремска Митрови-
ца, број објекта 3, број посебног дела 2, 
пословни простор за који није утврђена 
делатност, приземље- пословни простор- 
једна просторија, на адреси ул.Пароброд-
ска

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право 
коришћења ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПУТЕВЕ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА на 
непокретностима уписане на којима је Град 
Сремска Митровица уписан као носилац 
права јавне својине са обимом удела 1/1 дела 
непокретности и то: 

- кп 4728/7, лн 21242 ко Сремска Митро-
вица, број објекта 1, број посебног дела 
3, пословни простор за који није утврђена 
делатност, приземље- пословни простор- 
једна просторија, површине 20м2, на адре-
си ул.28.марта; 

- кп 4744/19, лн 21242 ко Сремска Митро-
вица, број објекта 1, број посебног дела 8, 

77.
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пословни простор комуналних делатности, 
приземље- пословни простор- једна про-
сторија, површине 34м2, на адреси ул.28.
марта.

II

На основу овог решења код РГЗ- 
Служба за катастар непокретности Сремска 
Митровица, извршиће се брисање уписа 
ЈП Дирекције за изградњу града- општине 
Сремска Митровица и ЈП за грађевинско 
земљиште, комуналне делатности и путеве 
општина Сремска Митровица као корисника. 

III

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

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду да је Град Град Сремска 
Митровица носилац права јавне својине са 
обимом удела од 1/1 дела на непокретностима 
наведеним у ставу I овог решења и да је на 
истима у РГЗ СКН уписано право коришћења 
јавних предузећа која више не постоје, и 
која ће се брисати из регистра привредних 
субјеката, наводимо да је Законом: 

- прописано да су носиоци права јавне своји-
не РС, аутономна покрајина и општина, 
односно град, а да установе, јавне агенције 
и друге организације чији је оснивач Ре-
публика Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе, које немају 
статус државног органа и организације, ор-
гана аутономне покрајине, односно органа 
јединице локалне самоуправе или јавног 
предузећа, односно друштва капитала, 
имају право коришћења на непокретним и 

покретним стварима у јавној својини које 
су им пренете на коришћење (чл.18). 

-  „право коришћења на непокретности у 
јавној својини из чл.18.Закона престаје у 
случају њеног отуђења из јавне својине 
на основу одлуке Владе, односно надлеж-
ног органа аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе, независно 
од воље носиоца права коришћења на тој 
непокретности, у случају престанка но-
сиоца права коришћења, као и у другим 
случајевима утврђеним законом“( 22.став 
13)

-  „о прибављању и располагању стварима 
у својини јединице локалне самоправе под 
условима прописаним законом, одлучује 
орган јединице локалне самоуправе одређен 
у складу са законом и статутом јединице 
локалне самоуправе“ (чл.27.ст10)

- Чланом 41 тач. 20 Статута Града Сремска 
Митровица, прописано  да Скупштина 
„обавља и друге послове утврђене зако-
ном, Статутом и др.важећим прописима“.

      Сходно свему наведеном, решено је као 
у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 46-26/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
                                      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

               Илија Недић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 20. 
Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист 
града Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној 31.03.2021.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 
раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска 
Митровица.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-25/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
                                     
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                  Илија Недић, с.р.

78.
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На основу члана 3. Закона о раду ("Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), одредби 
Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији 
републике Србије (Службени гласник РС 27/2015, 36/2017 Анекс I, 5/2018 Анекс II, 21/2018 
Споразум, 94/2019 Анекс III и 142/2020 Анекс IV) и одредби Посебног-територијалног 
колективног уговора за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности 
чији је оснивач Град Сремска Митровица (Службени лист Града Сремска Митровица број 
4/2015, 4/2018) в.д.директора ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица (у даљем тексту 
Послодавац), доноси 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 

КОД ПОСЛОДАВЦА ЈКП ‘’ВОДОВОД’’ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником, у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором 
за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Посебним-
територијалним колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у 
комуналној делатност чији је оснивач Град Сремска Митровица уређују се права, обавезе 
и одговорности запослених код послодавца ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица чији је 
оснивач Град Сремска Митровица. 

Члан 2. 

Послодавац, у смислу овог Правилника је Јавно комунално предузеће „Водовод“ 
Сремска Митровица које је у складу са Законом основано за вршење комуналне 
делатности ‘’снабевање водом за пиће крајњих корисника и делатности пружања услуга  
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода’’  

Запосленим, у смислу овог Правилника, сматра се лице које је у складу са Законом 
засновало радни однос код Послодавца. 

Члан 3. 

Уколико се прописима вишег ранга утврде већа права запослених примењиваће се 
непосредно одредбе прописа вишег ранга.  

Члан 4. 

 Послодавaц организујe извршење посла, обезбеђује квалитет и обим услуга и 
производа из своје делатности  и исплату зарада, обрачунату на основу критеријума 
утврђених Законом и овим Правилником. 
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II  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  

Услови за заснивање радног односа 

Члан 5. 

 Радни однос са послодавцем може да заснује лице које испуњава, поред законом 
утврђених услова, и друге услове потребне за рад на одређеним пословима утврђене 
Правилником о организацији и ситематизацији послова код послодавца. 

 Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се организациони 
делови, назив и опис посла, врста и степен захтеване стручне спреме, односно 
образовања, потребан број извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима. 

 Када су за вршење одређених послова Правилником о организацији и 
систематизацији послова предвиђена два узастопна степена стручне спреме, предност 
има кандидат са вишим степеном стручне спреме, ако испуњава и остале услове. 

 У опису посла обавезно се наводе исти или сродни послови које запослени у току 
рада може привремено да обавља, у складу са Законом. 

Члан 6. 

 Директор је дужан да, пре доношења Правилника о организацији и 
систематизацији послова, као и у случају измена и допуна Правилника, којима се 
директно утиче на права и обавезе запослених код послодавца, прибави мишљење 
репрезентативног синдиката. 

Начин заснивања радног односа  

Члан 7. 

Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси послодавац, односно 
директор.  

Члан 8. 

Оглас за попуну слободних радних места може да садржи само услове за 
обављање послова утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова. 

Члан 9. 

Изабрани кандидат на основу конкурса објављеног у средствима јавног 
информисања, заснива радни однос закључивањем Уговора о раду са послодавцем, 
након чега је послодавац дужан да истог пријави организацијама обавезног социјалног 
осигурања, односно надлежном органу у складу са Законом.  

Уговором о раду прецизира се дан почетка рада, од када запослени остварује 
права, обавезе и одговорности из радног односа.  
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Члан 10. 

 За попуњавање  слободних радних места која нису оглашена у средствима јавног 
информисања,  а попуњава их запослени који је већ у радном односу код послодавца, 
запослени са послодавцем закључује анекс Уговора о раду.  

  Ступање на рад 

Члан 11. 

Запослени остварује права, обавезе и одговорности из радног односа од дана 
ступања на рад. 

  Ако запослени не ступи на рад даном утврђеним уговором о раду, сматра се да 
није засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога. 

Оправданим разлогом у смислу става 2. овог члана сматра се: 

1. болест запосленог; 
2. смртни случај члана уже породице; 
3. тежа болест члана уже породице; 
4. виша сила и 
5. позив војних или државних органа. 
 
О разлозима из става 3. овог члана, запослени је дужан да  обавести послодавца 

одмах  по наступању наведених околности. 

 

Пробни рад  

Члан 12. 

Уговором о раду, као услов за заснивање радног односа, може да се предвиди 
пробни рад за обављање једног или више повезаних, односно сродних послова 
уговорених уговором о раду, на основу Правилника о организацији и систематизацији 
послова 

Пробни рад не може да траје дуже од 6 месеци. Дужина пробног рада утврђује се 
зависно од сложености посла и степена стручне спреме. 

Члан 13. 

Стручне и друге радне способности запосленог на пробном раду прати и оцењује 
Комисија, састављена од 3 члана од којих два именује послодавац, а једног члана 
репрезентативни синдикат. 

Чланови комисије морају имати најмање исти степен стручне спреме одређене 
врсте занимања као и запослени који се налази на пробном раду.  
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Комисија је дужна да мишљење о резултатима пробног рада у виду извештаја 
достави директору и запосленом који се налазио на пробном раду најкасније задњег дана 
пробног рада. На основу Извештаја послодавац, односно овлашћено лице код 
послодавца закључује или отказује Уговор о раду са запосленим. 

За време трајања пробног рада, запослени  или послодавац могу да откажу уговор 
о раду.  

Уколико уговор отказује послодавац, дужан је да наведе разлоге због којих даје 
отказ пре истека времена трајања пробног рада, односно своју оцену и мишљење о 
способности запосленог. У овом случају отказни рок износи 5 радних  дана.  

 

Радни однос са непуним радним временом  

Члан 14. 

Радни однос може да се, изузетно,  заснује на одређено или неодређено време,  за 
рад са радним временом краћим од пуног радног времена (непуно радно време), али не 
краћим од четири часа дневно. 

Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се послови који 
могу да се обављају са непуним радним временом.  

 

Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца 

Члан 15. 

Радни однос може да се заснује и за обављање послова ван просторија 
послодавца, а обухвата рад на даљину и рад од куће,  у складу са законом.  

Одредбе овог Правилника о  заради, распореду радног времена, прековременом 
раду, прерасподели радног времена, ноћном раду, одморима и одсуствима примењује се 
и на запослене који су засновали радни однос за обављање послова ван просторија 
послодавца. 

Приправници 

Члан 16. 

Заснивање радног односа у својству приправника може да се врши са лицем које 
први пут заснива радни однос за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и 
степен стручне спреме, као и са лицем које је радило краће од времена утврђеног за 
приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим пословима, 
утврђеним  Правилником о организацији и ситематизацији послова, или законом. 
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Уговором   о раду се  између осталог, утврђује дужина трајања приправничког 
стажа, да ли се заснива радни однос на одређено или неодређено време, начин 
обучавања, постојање обавезе полагања приправничког испита и начин полагања, као и 
статус запосленог после положеног, односно неположеног стручног испита.  

Стручна обука приправника за самостално обављање послова траје: 

 за приправнике са завршеном високом школом ...........................до 12 месеци, 
 за приправнике са завршеном вишом школом ...............................до 9 месеци, 
 за приправнике са завршеном средњом школом ..........................до  6 месеци. 
Након истека приправничког стажа, под условом да је у уговору о раду предвиђена 

обавеза полагања приправничког испита, приправник полаже испит пред Комисијом од 3 
члана, коју сачињавају лица која имају најмање исти степен стручне спреме, одређене 
врсте занимања, као и приправник.  

Приправник је дужан да пријаву  за полагање приправничког испита, поднесе 
директору, најмање 15 дана пре истека приправничког стажа.  

Ако приправник не поднесе пријаву за полагање испита, или је  поднесе, а не 
приступи његовом полагању, сматра се да није положио.  

Именовање Комисије из  става 2. овог члана је у надлежности директора.  

 

Члан 17. 

Полагање приправничког испита састоји се из усменог и писменог дела.  

Писмени део испита састоји се од обраде теме из области послова за које се 
приправник обучавао и стручно оспособљавао за самостални рад.  

На усменом делу испита врши се провера знања и оспособљености приправника. 
При провери знања и оспособљености, Комисија има дужност да оцени са колико је 
успеха приправник савладао програм обуке и колико се обучио и оспособио за 
самостално обављање послова конкретног радног места.   

На основу резултата показаних на испиту, Комисија доноси оцену "положио"  или  
"није положио" . 

О току стручног испита води се записник.  

Приправнику који положи приправнички испит, издаје се Уверење о положеном 
испиту.  

Уверење из претходног става садржи: назив послова за које се приправник  
оспособљавао за самосталан рад, датум када је приправник полагао испит, оцену, име 
чланова Комисије за полагање испита, степен и врста њихове стручне спреме, као и 
потпис послодавца. 
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Приправнику који је засновао радни однос на неодређено време, а није положио 
стручни испит, престаје радни однос по истеку приправничког стажа.  

Члан 18. 

Приправник који је засновао радни однос на одређено време, може да након 
истека приправничког стажа, остане у радном односу, односно да закључи уговор о раду 
на неодређено време, под условом да је у току приправничког стажа постизао добре 
резултате и да је реч о неопходном стручном кадру, о чему одлуку доноси директор, на 
предлог непосредног руководиоца. 

Члан 19. 

За време трајања приправничког стажа приправник има права, обавезе и 
одговорности као и други запослени код послодавца.  

Приправник је дужан да се,  у току рада код послодавца, у свему придржава 
одредаба позитивних прописа, овог Правилника, уговора о раду и других  аката 
послодавца.  

 

III   РАДНО ВРЕМЕ   

Пуно радно време  

Члан 20. 

Радно време износи, по правилу,  40 часова недељно, у складу са законом.  

 Запосленом млађем од 18 година живота пуно радно време износи 35 часова 
недељно. 

Скраћено радно време 

                                                                       Члан 21. 

 Пуно радно време се скраћује запосленом који ради на нарочито тешким, 
напорним и по здравље штетним пословима. 

 Скраћивање радног времена се врши сразмерно штетном утицају на здравље, 
односно радну способност запосленог у зависности од специфичности послова и 
задатака основне делатности послодавца, а највише 10 часова недељно. 

 Послови на којима се скраћује пуно радно време утврђују се Правилником о 
организацији и систематизацији послова у складу са законима који регулишу материју 
безбедности и заштите на раду и другим прописима, а на основу стручне анализе 
референтне институције уз пуно учешће репрезентативних синдиката. 
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Рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)   

Члан 22. 

Рад дужи од пуног радног времена може да се уведе у случају више силе, 
изненадног повећања обима посла, када је неопходно да се у одређеном року заврши 
посао који није планиран. 

 Рад дужи од пуног радног времена не може да траје дуже од осам часова 
недељно, а запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно, укључујући и 
прековремени рад. 

  Уколико прековремени рад траје дуже од 2 часа дневно, послодавац је обавезан 
да запосленом омогући паузу од 45 минута, која се урачунава у пуно радно време.  

Члан 23. 

Налог запосленом да ради дуже од пуног радног времена  даје се у писаном 
облику од стране овлашћеног лица, осим у хитним случајевима када се даје усмени налог 
с тим да се исти, у року од три (3) дана, мора потврдити писменим решењем.  

Распоред радног времена 

Члан 24. 

Одлуку о утврђивању  радног времена и распореду радног времена у оквиру радне 
недеље доноси директор. 

Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда 
радног времена, најмање пет дана унапред. 

У случају наступања непредвиђених околности и то: неопходности да се заврши 
процес рада чије би одлагање довело до штетних последица и  ради откљањана квара на 
средствима рада чије би одлагање утицало на настанак штетних последица, послодавац 
је дужан да обавести запосленог о промени распореда радног времена у року од три дана 
унапред, али не краће од 48 часова унапред. 

У циљу бољег коришћења средстава рада, рационалнијег коришћења радног 
времена и извршења одређених послова у утврђеним роковима, директор предузећа 
може донети одлуку о прерасподели радног времена не везујући одлуку за календарску 
годину, у трајању дужем од  6 месеци а не дужем од 9 месеци  како је то утвђено  ставом 
3 члана 57 Закона о раду.   

Приправност  

Члан 25. 

 За време приправности запослени се не може удаљити из места боравка и дужан 
је да послодавцу достави број телефона на који је доступан. 
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 Ако је запослени коме је уведена приправност долазио на интервенцију, време 
ефективног рада по позиву рачуна се као прековремени рад. 

 Запосленом се приправност може одредити највише четири дана у току месеца, по 
унапред утврђеном месечном распореду. 

  

IV ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА  

Годишњи одмор  

Члан 26. 

Запослени има право да у току године користи годишњи одмор у трајању од 
најмање 20 радних дана.  

Дужину и време коришћења годишњег одмора утврђује директор решењем, 
применом свих мерила и критеријума. Решење се уручује запосленом најкасније 15 дана 
пре дана почетка коришћења годишњег одмора.  

У случају коришћења колективног годишњег одмора решење о годишњем одмору 
може да се објави на огласној табли најмање 15 дана пре дана одређеног за почетак 
коришћења колективног годишњег одмора. 

 Колективни годишњи одмор послодавац може одредити у најдужем трајању од 10 
радних дана. 

Члан 27. 

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних 
дана увећава  према следећим мерилима и критеријумима: 

1. дужина стажа осигурања 

-за сваких навршених  5 година стажа осигурања...............................................1 радни дан 

2. услови рада 

-за рад у отежаним условима (бука, вибрација, осветљење, влага и сл.)........2 радна дана 

3. сложености послова 

-  I, II степен стручне спреме ................................................................................1 радни дан 

-   III степен стручне спреме....................................................................................2 радна дана 

-   IV, V I VI степен стручне спреме........................................................................3 радна дана 

 - VII степен стручне спреме................................................................................. 4 радна дана 
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 4. здравственог и социјалног статуса 

-статуса инвалида рада и ратног војног инвалида..............................................3 радна дана 

-статуса самохраног родитеља са дететом до 14 год. …..................................2 радна дана 

-статуса родитеља који има више од троје деце до 14 год................................2 радна дана 

- запосленом који се стара о члану уже породице (брачни друг и деца запосленог или 
његовог брачног друга) који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест 
услед које је потпуно или врло слабо покретан...................................................2 радна дана 

5. доприноса на раду - по предлогу непосредног руководиоца....................до 5 радних дана 

Запослени има право на годишњи одмор, по основу примене свих наведених 
критеријума у  трајању од најдуже 30 радних дана.  

Приликом утврђивања дужине годишњег одмора радна недеља се рачуна као пет 
(5) радних дана.  

Члан 28. 

 Време коришћења годишњег одмора утврђује се, по правилу, планом коришћења 
годишњег одмора за сваку календарску годину, који доноси директор или лице које он 
овласти, уз претходну консултацију са запосленим, водећи рачуна о равноправности 
запослених у коришћењу термина. 

 Послодавац може да измени време коришћења годишњег одмора ако то захтевају 
потребе посла и ако то не проузрокује трошкове за запосленог, најкасније 5 радних дана 
пре дана одређених за коришћење годишњег одмора. 

   

Одсуствовање са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство)  

Члан 29. 

Послодавац је дужан да запосленом омогући плаћено одсуство у укупном трајању 
до (7) радних дана, у календарској години у случају:  

1. ступања запосленог у брак –   пет (5) радних дана; 
2 .ступање у брак члана уже породице  –  три (3) радна дана; 
3. порођаја супруге-  пет (5) радних дана 
4. порођаја ћерке или снахе –   три (3) радна дана; 
5.заштите и отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих елементарном 
непогодом –   три (3) радна дана; 
6. селидбе сопственог домаћинства на подручју истог насељеног места –  два (2) радни 
дан, а из једног у друго насељено место –   три  (3) радна дана; 
7. полагања стручног или другог испита –  три (3) радна дана, а укупно шест (6) радних 
дана у току једне календарске године; 
8. учествовања на радно – производним такмичењима која организује синдикат у дане 
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такмичења 
9. коришћење организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне 
инвалидности по предлогу здравствених установа или лекарске комисије –седам(7) 
радних дана 
10. коришћења рекреативно превентивног одмора са упутом Синдиката- седам(7) радних 
дана 
11.теже болести члана уже породице –  седам (7) радних дана; 
12. смрти члана уже породице- пет (5) радних дана 
13.смрти члана уже породице брачног друга запосленог -3 радна дана 
14. учествовање на семинарима и стручним предавањима из области рада и радног 
законодавства- за дане семинара 
15. давања крви- два  (2) узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви, 
укључујући и дан давања крви с тим што је запослени дужан да  о намери одсуствовања 
ради давања крви  прибави сагласност непосредно предпостављеног а за случај да се 
приликом прегледа који претходи давању крви утврди да здравље запосленог не 
дозвољава давање крви запослени је дужан да се јави на рад одмах након тога с тим што 
се сати одсуствовања рачунају као радни сати;  
16.Православним хришћанима, за дане крсне славе у трајању од 2 радна дана и то на дан 
крсне славе и наредни дан или дан који предходи дану крсне славе. Запослени је дужан 
да  приликом пријема у радни однос пријави коју крсну славу слави као и датум славе и 
да о коришћењу тога права недељу дана пре коришћења обавести непосредно 
претпостављеног. 
17. пратња детета, усвојеника или пасторка први дан у основну школу -1(један) радни дан 
18.одлазак на терапије и лекарске контроле особа са инвалидитетом – у дане терапије  
 

Запослени је дужан да уз писмени захтев за коришћење плаћеног одсуства или 
најкасније 7 дана након коришћења истог достави послодавцу доказ о основаности 
коришћења одсуства. 

Рок из претходног става може се изузетно продужити уколико је достављање 
доказа условљено издавањем одговарајуће документације од стране надлежног органа, с 
тим да је запослени одмах по издавању таквог документа дужан да исти без одлагања 
достави послодавцу у складу са правилима канцеларијског пословања. 

Плаћена одсуства у случајевима из става 1. тач. 3, 12, 16 и 18. овог члана се не 
урачунавају у укупан број дана плаћеног одсуства у току календарске године. 

 

Члан 30. 

Члановима уже  породице у смислу члана 30. тачке 2,11. и 12. и члана 32. овог 
уговора сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, 
старатељ и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим. 

 

Одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство ) 

Члан 31. 

 Запослени има право на неплаћено одсуство у случају: 

1. неговања члана уже породице  - двадесет(20) радних дана 



159

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 05 31. 03. 2021

2. смрти сродника који нису наведени у члану 30.  овог уговора-два (2) радна дана 
3. стручног усавршавања- пет (пет) радних дана 
4. обављања приватних послова – пет (пет) радних дана 

 

 Послодавац може, на захтев запосленог, да запосленом омогући коришћење 
неплаћеног одсуства у другим случајевима и у дужем трајању од трајања предвиђеног у 
ставу 1. овог члана, најдуже годину дана, када то не ремети процес рада. 

 За случајеве неплаћеног одсуства  запослени је дужан да послодавцу поднесе 
писмени захтев о којем одлучује директор писменим решењем. 

 За време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног 
односа, у складу са законом. 

 

V   БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА  И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 32. 

Запослени има право и дужност да буде упознат са опасностима на раду, са 
заштитним средствима и мерама за отклањање опасности, као и са правима и 
дужностима у вези са безбедношћу и заштитом здравља на раду.  

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди све потребне услове безбедности и 
заштите здравља на раду у складу са законима и другим прописима  који регулишу ову 
материју. 

При планирању и увођењу нових погона и метода рада, послодавац је дужан да 
омогући синдикату увид у ток поступка, ради благовременог предузимања мера за 
спречавање настајања разлога и могућих штетних утицаја на живот и здравље 
запослених.  

Представници синдиката имају право да буду непосредно упознати са 
примењеним мерама безбедности и здравља на раду и условима рада на свим 
пословима  и да директору предлажу предузимање прописаних мера заштите. Директор је 
дужан да у року од 15 дана обавести представнике  синдиката о предузетим мерама.  

Члан 33. 

Заштита запослених на раду  уређује се Правилником о безбедности и заштити 
здравља на раду.  

Члан 34. 

Послодавац је дужан да, на свој терет, колективно осигура запослене код 
одговарајуће организације осигурања, за случај смрти, повреде на раду, смањења или 
губитка радне способности. 
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Послодавац је дужан да, поред осигурања из става 1. овог члана, осигура 
запослене који раде на радним местима са посебним условима рада, у увећаном износу 
од повреда на раду и професионалних обољења. 

Осигурање се врши применом општих услова  у висини коју утврђује послодавац. 

Члан 35. 

 Послодавац је дужан да планира и о свом трошку обезбеди систематски преглед 
за запослене на пословима са повећаним ризиком, а по оцени послодавца и за друге 
запослене. 

Члан 36. 

 У циљу превенције радне инвалидности и рекреативног одмора запослених 
послодавац је дужан да, уз исплату месечне зараде запосленима, обезбеди средства у 
висини од најмање 0,15% на бруто масу средстава исплаћених на име зараде   

 Средства из става 1. овог члана послодавац је дужан уплатити у одговарајући 
Фонд за рекреативни одмор и превенцију радне инвалидности при Савезу самосталних 
синдиката за Град Сремску Митровицу и Општину Шид.    

Члан 37. 

Запослени под утицајем алкохола или средстава зависности не сме започети, 
односно наставити рад. 

Запослени је дужан да се подвргне контроли да ли је под утицајем алкохола или 
других средстава зависности у случајевима и на начин утврђен општим актом који доноси 
послодавац. 

 

VI    ЗАРАДЕ,  НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА   

Члан 38. 

Запослени има право на одговарајућу зараду која се утврђује у складу са Законом, 
овим Правилником и уговором о раду.  

Запосленима  се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који 
остварују код послодавца. 

Зараду у смислу става 1. овог члана, чини : зарада за обављени рад и време 
проведено на раду, зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху 
послодавца (награде, бонуси и сл.) и друга примања по основу радног односа у складу са 
овим Правилником и уговором о раду. 
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1.  ЗАРАДА ЗА ОБАВЉЕНИ РАД И ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА РАДУ 

Члан 39. 

Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од:   

 основне зараде,  
 дела зараде за радни учинак, и  
 увећане зараде. 
 

1.1.Основна зарада 

Члан 40. 

 Основна зарада утврђује се за све послове предвиђене Правилником о 
организацији и систематизацији послова код послодавца. 

 Основну зараду посла чини  производ вредности цене рада  за најједноставнији 
посао, коефицијента посла и часова проведених на раду. 

Члан 41. 

 Вредност цене рада за запослене, за текући месец утврђује се на основу 
планиране месечне масе средстава за зараде на годишњем нивоу. 

 Одлуку о висини најниже цене рада доноси директор.  

Члан 42. 

 Маса зарада запослених, утврђује се Програмом пословања предузећа за 
одговарајућу годину у складу са политиком зарада коју утврди Влада Републике Србије 
одговарајућим прописима и на који сагласност да Скупштина Града Сремске Митровице.  

 

Члан 43. 

 Вредност посла - коефицијент утврђује се на основу сложености, одговорности, 
услова рада и стручне спреме, која је услов за обављање одређеног посла, полазећи од 
специфичности послова код послодаваца.  

 Послодавац Правилником утврђује и разрађује послове по групама послова, 
полазећи од стручне спреме и утврђује коефицијент за сваки посао: 

НК радника од 1,80 
КВ радника од 2,00 
IV средња стручна спрема од 2,20 
VI виша стручна спрема од 2,80 
VII висока стручна спрема од 3,80 

 
За радна места руковођења закључно са извршним  директором, директор 

предузећа утврђује својом одлуком додатне коефицијенте у распону 0,10 до 2,00. 
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За специјалне услове рада утврђује се додатни коефицијент у распону од 0,10 до 
1,00 

 Пре промене коефицијената, послодавац је дужан да затражи мишљење 
синдиката. Уколико се синдикат не изјасни у року од 5 дана од затраженог мишљења, 
сматраће се да је мишљење дато. 

Члан 44. 

 Зарада из члана 39. овог Правилника, уговара се на основу следећих критеријума:  

-квалитета и благовремености у испуњавању радних задатака полазећи од 
специфичности послова,  

- радне дисциплине,  

- одговорности према раду и средствима рада,  

- радног искуства,  

- степена стручне спреме и оспособљености запосленог за послове на којима ради и  

- других критеријума од значаја за процену обима и квалитета, односно радног доприноса 
запосленог полазећи од специфичности основне делатности јавног предузећа.  

 

1.2. Део зараде за радни учинак 

Члан 45. 

 Зарада запосленог може се по основу радног доприноса-учинка 

1. увећати највише за 20% 

2. умањити највише за 20% 

 
Члан 46. 

 Директор, на предлог непосредног руководиоца, утврђује радни допринос сваког 
запосленог на следећи начин: 

 НАРОЧИТО УСПЕШАН (увећање зараде за  16-20%): изузетним залагањем 
запослени је извршио  обим рада изнад предвиђеног у оквиру свог радног 
времена , у најкраћим роковима , одговарајућег квалитета, без надзора и 
додатних упутстава, уз смањење трошкова и сл.; 

 УСПЕШАН (увећање зараде за 1-15%): учинак запосленог и квалитет рада је 
изнад просека уз изражену самосталност у раду; 

 ДЕЛИМИЧНО НЕУСПЕШАН (умањење зараде за 1-10%): учинак и квалитет 
рада су испод просека, одговорност у раду смањена са повременим грешкама и 
потребан је повремен надзор; 

 НЕУСПЕШАН (умањење зараде за 11-20%): учинак је недовољан, 
неквалитетан са честим грешкама, непоштовање рокова, нарушена радна 
дисциплина, повремено ометања осталих радника, потребан чешћи надзор. 

 

  Непосредни руководилац запосленог је дужан да предлог за увећање или 
смањење зараде сачини у писаној форми. 
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 Предлог из претходног става овог члана мора да садржи конкретне разлоге за 
увећање или смањење зараде уз навођење доказа за исто. 

 Предлог непосредног руководиоца мора бити уручен запосленом. 

 

1.3. Увећана зарада  

Члан 47. 

Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и 
уговором о раду и то: 

1. за рад на дан празника који је нерадни дан 110% од основице 
2. за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде 

26% од основице 
3. за прековремени рад 26% од основице 
4. по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену 

у радном односу( у даљем тексту: минули рад) 0,4 % од основице. 
 

Ако су се истовремено стекли услови за увећање зараде по више основа 
утврђених у ставу 1.овог члана, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира 
процената по сваком од основа увећања. 

 
Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са 

Законом, Колективним уговором, Правилником и уговором о раду. 
 

Члан 48. 

 Запослени има право на део зараде по основу доприноса пословном успеху 
послодавца  (награде, бонуси и сл.) а што се ближе уређује уговором о раду. 

 
2.- НАКНАДА ЗАРАДЕ 

Члан 49. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду зараде за време 
одсуствовања са рада, у висини просечне зараде запосленог у претходних дванаест (12) 
месеци, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег 
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа, као и у 
следећим случајевима: 

 православци на дан крсне славе и дан који претходи крсној слави или дан након 
крсне славе, 

 католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан 
Божића и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим 
даном Ускрса према њиховом календару, 

 припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан 
Курбанског бајрама, 

 припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура 
 

 давања ткива и других органа у хумане сврхе; 
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 присуствовање седницама и семинарима државних органа, органа управе и 
локалне самоуправе, органа привредне коморе, удружења послодаваца, органа 
управљања код послодавца, органа синдиката и савеза синдиката; 

 стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе процеса рада код 
послодавца; 

 учешћа на радно- производном такмичењу, изложбама иновација и других видова 
стваралаштва. 
Послодавац има право на рефундацију исплаћене накнаде зараде из става 1. овог 

члана, у случају одсуствовања са рада због војне вежбе или одазивања на позив 
државног органа, односно органа на чији позив се запослени одазвао, ако законом није 
другачије одређено. 

Члан 50. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду зараде у висини од  85% 
просечне зараде запосленог у претходних дванаест (12) месеци, и то: 

 за време прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа 
или надлежног органа послодавца, због необезбеђивања заштите на раду која 
је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених 
и других лица и у другим случајевима, у складу са законом; 

 за време чекања на распоређивање на друге послове, на преквалификацију 
или доквалификацију, за време преквалификације или доквалификације, за 
време чекања на распоређивање, за време чекања на упућивање на рад код 
другог послодавца- запосленог који је утврђен да представља вишак 
запослених; 

 за време прекида рада до ког је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 
радних дана у календарској години или дуже уз сагласност ресорног министра  
за рад и гранског синдиката. 

 
Члан 51. 

 
 Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због 
привремене неспососбности за рад до 30 дана, и то: 

 у висини од 80 % просечне зараде запосленог у претходних дванаест месеци 
пре месеца у којем је наступила неспособност за рад, проузрокована болешћу 
и повредом ван рада, али не мање од минималне зараде; 

 у висини од 100 % просечне зараде у претходних дванест месеци пре месеца у 
којем је наступила неспособност за рад, проузрокована повредом на раду или 
професионалним обољењем, али не мање од минималне зараде. 

 
Члан 52. 

 Под просечном зарадом оствареном у претходних дванаест месеци подразумева 
се зарада за обављени рад и време проведено на раду, зарада по основу доприноса 
запосленог пословном успеху послодавца и друга примања по основу радног односа која 
имају карактер зараде, у складу са законом и овим Правилником. 

 
 3. НАКНАДА ТРОШКОВА 

Члан 53. 

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова за: 
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 1.  Долазак и одлазак са рада најмање у висини цене најниже претплатне превозне 
карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, при чему је 
за послодавца обавезујуће да надокнади трошкове превоза запосленом према месту 
становања наведеном у уговору о раду. 

Накнада трошкова превоза из претходног става обезбеђује се  запосленом у 
готовини или  претплатном превозном картом. 
 Запослени који накнаду трошкова остварује у готовини има право на накнаду само 
за дане рада. 
 Запослени има право на накнаду трошкова превоза максимално у висини 
претплатне карте најудаљенијег места на територији Града.                                                                
 

 2. дневницу за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, у 
складу са Правилником  

            3. дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски 
додатак) у висини 3% просечне месечне зараде по запосленом у  Републици, према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а 
ако није обезбеђен смештај и исхрана запосленом и на накнаду трошкова смештаја и 
исхране; 
 
          4. коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе до износа 30% цене једног 
литра погонског горива по пређеном километру; 
 
          5. месечну исхрану у току рада за дане проведене на раду у висини  до 20% 
просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку 
надлежног надлежног органа; 

 
          6. регрес за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи 
одмор у трајању од најмање 20 радних дана, у висини до просечне месечне зараде у 
Републици Србији према последњем објављеном податку надлежног органа, увећан у 
складу са чланом 66 став 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној 
делатности на територији Републике Србије, а сразмеран део регреса за коришћење 
годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 
радних дана. Регрес за коришћење годишњег одмора исплаћује се на месечном нивоу 
приликом исплате зараде за месец. 

Накнаду за исхрану у смислу става 1. алинеја 5) овог Правилника, послодавац 
може уговорити и са лицем које врши привремене или повремене послове. 
 Дневницу из става 1. алинеја 2) послодавац може исплатити и лицу које није у 
радном односу код послодавца, а које је послодавац ангажовао ради обављања посла, 
односно вршења функције. 
  
 

4. ДРУГА ПРИМАЊА 

Члан 54. 

 Послодавац је дужан да запосленом : 
 исплати отпремнину при одласку у пензију у висини три (3) бруто просечне 
зараде запосленог у моменту исплате, с тим да тако исплаћена отпремнина не 
може бити нижа од три просечне бруто зараде по запосленом код послодавца у 
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моменту исплате, односно три просечне бруто зараде по запосленом 
исплаћене у Републици према последњем објављеном податку надлежног 
органа, ако је то за запосленог повољније;  

 уплати премију запосленом за колективно осигурање од последица незгода и 
колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција, 
најмање у висини најниже основице утврђене код осигуравајућег друштва са 
којим се закључује Уговор о осигурању. 
 

   Послодавац запосленом на неодређено време: 
 уплаћује приликом коначне исплате месечне зараде премију за добровољно 
додатно пензијско осигурање најмање у висини неопорезивог износа. 

 

Члан 55. 

Уговором између послодавца и запосленог, могу се уредити услови и начин 
остваривања накнаде по основу иновације, рационализације и других видова 
стваралаштва. 

 

Члан 56. 

 Послодавац је дужан да запосленом исплати: 

 1. Помоћ породици запосленог у случају смрти запосленог, у висини трошкова 
погребних услуга, према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило 
погребне услуге, као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца 
у претходном месецу, у односу на месец у коме је настао случај. 

2. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују 
право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у  
износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи 
месецу исплате. 

Деца из претходног става која понављају годину губе право на стипендију. 

 3. Помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице (брачни/ванбрачни друг, 
деца/усвојеници и родитеља/усвојиоца запосленог) у висини трошкова погребних услуга, 
према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге као 
и накнаду у висини једне просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном 
месецу, у односу на месец у коме је настао случај. 

4. Јубиларну награду за навршених 10,20,30 и 40 година непрекидног стажа код 
послодавца 

 за 10 година - у висини до једне просечне зараде исплаћене код Послодавца  у 
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде 

 за 20 година - у висини до две просечне  зараде исплаћене код Послодавца  у 
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде 

 за 30 година - у висини до три просечне  зараде исплаћене код Послодавца  у 
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде 
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 за 40 година-у висини до четири просечне  зараде исплаћене код послодавца у 
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде 

као и за јубилеј предузећа 10, 20, 30, 40 година постојања ЈКП „Водовод“ (одлуку о 
времену, начину и висини исплате ових примања доноси директор) 

 

Члан 57. 

Послодавац је обавезан да,  доносе одлуку о:  

 давању поклон пакетића деци запослених старости до 12 година живота, за 
Нову годину  

 

Члан 58. 

Послодавац може, на основу предлога синдиката, да доносе одлуку о одобравању 
зајма запосленим ради набавке зимнице, огрева и уџбеника у висини највише до једне 
просечне месечне зараде у РС према последњем објављеном податку. Зајам се додељује 
након претходно враћеног зајма за ове намене са роком враћања од 12 до 24 месеца. 

Висину, услове давања и рок отплате зајма својом одлуком одређују директор. 

Члан 59. 

 Послодавац може запосленом да одобри исплату солидарне помоћи у следећим 
случајевима: 

 дуже и теже болести запосленог или чланова његове уже породице, (брачни 
друг и деца ); 

 здравствене рехабилитације или наступа теже инвалидности запосленог  или 
члана његове уже породице; 

 превенције болести запосленог; 
 ублажавања последица елементарних и других непогода; 
 обављених хируршких интервенција на запосленом; 
 дуже хоспитализације запосленог. 

 
Висину солидарне помоћи у току године признаје се на основу уредне 

документације (фактура, профактура и слично) а све у складу са одредбама Правилника 
о остваривању права  на пореска изузимања за примања по основу помоћи због 
уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, 
стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на 
пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку 
по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа 
Надзорни одбор. 

 солидарна помоћ запосленим, ради ублажавања неповољног материјалног 
положаја, у висини према  критеријумима које утврђује директор 
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 стипендије за школовање студената-деце запослених, за прва три 
струдента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у 
претходној години а максимално до висине неопорезивог износа 

 

5. ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ 

Члан 60. 

Када послодавац у пословању оствари добит по годишњем обрачуну, део добити 
који остане након измирених обавеза према држави и оснивачу, може распоредити 
запосленима (уз сагласност оснивача)  према споразуму са синдикатом за конкретну 
годину. 

              6. МИНИМАЛНА ЗАРАДА 

Члан 61. 

Услед поремећаја пословања - пословање са губитком, или недостатак посла, . 
запосленима се може исплаћивати минимална зарада.  
   

Члан 62. 

 Послодавац минималну зараду из члана 62. може исплаћивати на основу посебне 
одлуке  надлежног органа донете уз мишљење репрезентативних синдиката у периоду не 
дужем од шест месеци у току календарске године.  

 Приликом доношења одлуке, послодавац ће заједно са репрезентативним 
синдикатима, прецизирати рокове за исплате разлике између исплаћене минималне 
зараде и зараде запосленог коју би остварио на пословима на које је распоређен.  

 

VII   ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 63. 

Послодавац може да утврди да је запослени вишак  у складу са Програмом  
решавања вишка запослених, када се за то стекну услови, у случајевима предвиђеним 
Законом  

Програм из става 1. овог члана доноси надлежни орган послодавца по претходно 
прибављеном мишљењу синдиката.  

Уколико синдикат не достави своје мишљење у  року од 15 дана, сматраће се да је 
сагласан са предложеним програмом.  

Послодавац је дужан да узме у обзир мишљење и предлоге синдиката и да га 
обавести о свом ставу у року који не може бити дужи од 8 дана.   
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Уколико надлежни орган послодавца не достави Програм на мишљење синдикату, 
односно ако у утврђеном року о свом ставу не обавести синдикат, сва појединачна акта о 
утврђивању вишка запослених су ништавна, односно запосленима не може престати 
радни однос.  

Програм мора да садржи: разлоге престанка потребе за њиховим радом; укупан 
број запослених код послодавца; број, квалификациону структуру, године старости, стаж 
осигурања и послове које обављају; критеријуме за утврђивање вишка, мере  којима се 
стварају услови за њихово запошљавање и рок у коме ће се дати отказ, као и средства за 
решавање социјално-економског положаја вишка зашпослених.  

Мере односно начин решавања вишка запослених из претходног става овог члана 
су :  

 премештај на друге послове у оквиру одговарајуће врсте и степена стручне 
спреме; 

 рад код другог послодавца у оквиру одговарајуће врсте и степена стручне спреме 
до максималне удаљености до 50 км. од места пребивалишта запосленог; 

 преквалификација или доквалификација запослених; 
 непуно радно време, али не краће од половине пуног радног времена; 
 исплата отпремнине. 
Послодавац је дужан да запослене благовремено и потпуно обавештава о свим 

активностима везаним за утврђивање вишкова запослених  и да их упозна са 
могућностима решавања њиховог радно - правног статуса.  

Члан 64. 

Одређивање запослених за чијим је радом престала потреба врши комисија од 5 
чланова од којих по два именују послодавац и синдикат, док се један именује на предлог 
оснивача, применом критеријума утврђених овим Правилником. 

 
Критеријуми из става један овог уговора се примењују по следећем редоследу  и 

то: 
1. резултати рада 
2. имовно стање 
3. дужина радног стажа 
4. број чланова породице који остварују зараду 
5. здравствено стање запосленог 
6. број деце на школовању 
 
Наведени критеријуми се примењују и у ситуацији када постоји вишак запослених, 

а послодавац нема законску  обавезу израде Програма технолошког вишка, уколико на 
радном месту за које утврђује вишак постоји више извршилаца. 

 
 

Члан 65. 

Резултате рада запосленог комисија утврђује проценом: квалитета рада 
запосленог; самосталности у раду и иновативности; ефикасности у раду, доприноса у 
раду, односа према раду, радним задацима и средствима рада, а везано за  извршавање 
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послова радног места, плана рада и других показатеља, као и дужине и разлога за 
коришћење неплаћеног одсуства. 

Резултати рада из ст. 1. и 2. овог члана утврђују се за период од најмање годину 
дана. 

 
Члан 66. 

Ако запослени остварују једнаке резултате рада, примењује се допунски 
критеријум: имовно стање запосленог. 

Имовно стање запосленог се утврђује на основу: 
1. оствареног прихода по члану заједничког породичног домаћинства по 

основу зараде, другог примања и прихода од имовине у последњој 
календарској години; 

2. тржишне вредности непокретности који у својини има запослени или члан 
његовог заједничког  породичног домаћинства. 

Приход и тржишна вредност непокретности, у смислу става 2. овог члана, утврђује 
се на основу документације, односно исправа надлежног органа. 

Имовно стање запосленог утврђује надлежни орган послодавца. 
Предност има запослени са слабијим имовним стањем. 

 

Члан 67. 

Ако запослени остварују једнаке резултате рада и имају једнако имовно стање, 
примењују се следећи кретеријуми по редоследу како су наведени: 

 
     1.  дужина радног стажа, при чему предност има запослени са дужим радним 

стажом; 
                 2. број чланова породице који остварују зараду, при чему предност има 
запослени са мањим  бројем чланова који остварују зараду  
                 3. здравствено стање запосленог и чланова његове уже породице, при чему 
предност има   запослени, ако он или члан његове уже породице болује од тежег 
обољења, према налазу надлежног здравственог органа; 
                 4. број деце на школовању, при чему предност има запослени који има више 
деце на школовању. 
 

Члан 68. 

Послодавац не може донети одлуку о престанку радног односа по основу вишка 
инвалиду рада који је инвалидност стекао радом код тог послодавца, без његове 
сагласности, као ни запосленој са  25 година, односно запосленом са 30 година стажа 
осигурања. 

 

Члан 69. 

Запосленом који је проглашен вишком, а не може да му се обезбеди ни један од 
начина за решавање радно - правног статуса из члана 64. овог Правилника, може да 
престане радни однос под условом да му послодавац претходно исплати отпремнину у 
висини: 
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 првих10  година проведених у радном односу 
код послодавца  

У висини  40% износа зараде  
за сваку годину радног стажа; 

 од 11. до 20. године проведене у радном 
односу код послодавца  

У висини  45% износа зараде 
за сваку годину радног стажа; 

 од 21. до 30. године проведене у радном 
односу код послодавца  

У висини  50% износа зараде  
за сваку годину радног стажа; 

 преко 31. године проведене у радном односу 
код послодавца  

У висини  55% износа зараде  
за сваку годину радног стажа; 

Зарадом у смислу става 1. овог члана сматра се просечна  зарада запосленог 
исплаћена у последња  три месеца која претходе месецу исплате отпремнине. 

VIII  ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 70. 

 Запослени се обавезују да у своје име и за свој рачун, као  и у име и за рачун 
другог правног или физичког лица, без сагласности послодавца не могу обављати 
послове утврђене уговором о раду на територији Града Сремске Митровице. 

IX    НАКНАДА ШТЕТЕ  

Члан 71. 

Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намерно или 
крајњом непажњом, проузрокује послодавцу, у складу са законом и овим Правилником.  

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету 
проузроковао и како се надокнађује, утврђује Комисија коју именује послодавац, а у којој 
се налази и представник синдиката. 

Члан 72. 

Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету, покреће се Решењем 
Комисије.  

 Комисија је дужна да донесе Решење о покретању поступка за утврђивање 
одговорности у року од пет дана од дана пријема пријаве о проузрокованој штети 
послодавцу или личном сазнању чланова комисије  да је штета проузрокована. 

Пријава из става 2. овог члана нарочито садржи: име и презиме запосленог који је 
штету проузроковао, време, место и начин извршења штетне радње, доказе који указују 
да је запослени проузроковао штету и предлог послодавцу да покрене поступак за 
утврђивање одговорности запосленог за штету.  

Члан 73. 

Решење о покретању поступка за утврђивање  одговорности запосленог за штету 
доноси се у писаном  облику и нарочито садржи: име и презиме запосленог, послове на 



172

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦАБрој 05  31. 03. 2021

које је запослени распоређен, време место и начин извршења штетне радње и доказе који 
указују да је запослени извршио штетну радњу.  

Кад донесе Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности 
запосленог за штету, Комисија заказује расправу. 

Члан 74. 

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене евиденције 
ствари.  

Ако се висина штете не може утврдити у тачном износу, односно на основу 
ценовника или књиговодствене евиденције, или би утврђивање њеног износа 
проузроковало несразмерне трошкове, висина накнаде штете утврђује се у паушалном 
износу проценом штете у поступку вештачења од стране стручног лица  

 

Члан 75. 

Кад утврди све чињенице и околности од утицаја на одговорност запосленог, 
комисија предлаже послодавцу да се запослени обавеже да надокнади штету или да се 
ослобађа од одговорности.  

Члан 76. 

Ако комисија нађе да је запослени дужан да надокнади штету, може предложити 
послодавцу  да запослени штету надокнади у новцу, или ако је то немогуће, поправком 
или довођењем оштећене ствари у стање у коме је постојало пре наступања штете.  

Комисија може, у зависности од социјалног стања запосленог и његове породице, 
да предложи послодавцу да запослени накнади штету у више рата, да се накнада штете 
умањи за одређени проценат или да се запослени ослободи накнаде штете. 

Члан 77. 

 Коначно решење о накнади штете доноси директор.  

 Решењем којим се запослени обавезује да надокнади штету одређује се начин и 
рок накнаде штете. 

Члан 78. 

О том да ли пристаје или не пристаје да надокнади штету, запослени је дужан да 
да писмену изјаву.  

  Ако запослени не пристане да надокнади штету или у року од три месеца од дана 
давања изјаве да пристаје да штету надокнади, не надокнади штету, о штети одлучује 
надлежни суд.  
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Члан  79. 

 Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, 
послодавац је дужан да му надокнади штету, у складу са законом и овим Правилником.  

 Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене штете или повреде из става један 
овог члана послодавац и запослени не споразумеју о накнади штете, запослени има 
право да накнаду штете захтева пред надлежним судом.  

 

X   УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА  

Члан 80. 

Запослени може да буде привремено удаљен са рада: 

 ако је против њега започето кривично гоњење  у складу са законом  због 
кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом; 

  или ако је учинио повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине 
која угрожава имовину послодавца у вредности већој од  300.000,00 динара 

 ако је природа повреде радне обавезе, односно непоштовања радне 
дисциплине таква да не може да настави рад код послодавца пре истека рока 
за давање одговора на упозорење; 

Удаљење из претходног става овог члана може трајати најдуже три месеца и у том 
периоду послодавац је дужан да запосленог врати на рад или да му откаже уговор о раду 
или изрекне другу меру, ако за то постоје разлози утврђени законом и овим Правилником. 

Ако је против запосленог започето кривично гоњење  у складу са законом  због 
кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом, удаљење може да траје до 
правноснажног окончања тог поступка. 

 

IX  ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА  

1. Отказ од стране послодавца  

Члан 81. 

 Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом у случајевима предвиђеним 
Законом и у следећим случајевима повреде радне обавезе 

1. неизвршавање, неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радне 
обавезе; 

2. ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; 

3. ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада; 
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4. ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за 
личну заштиту на раду; 

5.  ако прекрши обавезу забране конкуренције утврђену уговором о раду; 

6. одавања службене, пословне или друге тајне утврђене одговарајућим актом; 

7. давање нетачних података, ако је то било од битног утицаја на доношење 
одлуке; 

8. одбијање извршења радног задатка; 

9. неовлашћена послуга средствима повереним запосленом за извршење послова 
радног места; 

10. Израда или посредовање у изради нелегалних прикључака на јавну водоводу 
или канализациону мрежу; 

11. Оштећење средстава рада умишљајно или из крајње непажње; 

12. Проузроковање штете већег обима; 

и повреде радне дисциплине по следећем: 

1. ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у 
складу са законом;  

2. ако не достави потврду о спречености за рад у свему како је то уређено чланом 
103 Закона о раду; 

3. ако злоупотреби право на одсуствовање због привремене спречености за рад; 

4. због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава , 
односно употребе алкохола или других опојних средстава у току радног времена; 

5. ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног 
на раду и у вези са радом, независно од тога дали је против запосленог покренут 
кривични поступак за кривично дело; 

6. ако је дао нетачне  податке који су били  одлучујући за заснивање радног 
односа; 

7. ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, односно на 
пословима на којима је као услов за рад утврђена посебна здравствена 
способност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности; 

8. ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је 
његово понашање такво да не може наставити рад код послодавца;  

9. ако одбије да се подвргне тестирању на дах присуства алкохола у организму; 
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10. ако неоправдано изостане са рада 3 радна дана узастопно с тим што се као 
узастопни дани рачунају неоправдана  одсуствовања са рада дани који претходе 
данима у којима запослени не ради и дана који следе након дана у којима 
запослени не ради или са прекидима 5 радних дана у току календарске године; 

11. ако изазове тучу или нереде у предузећу или учествује у радњама изазивања, 
нередима или тучи у току рада у предузећу, на терену или на службеном путу.  

  

Члан 82. 

 Отказ Уговора о раду доноси се као мера за повреду радних обавеза, односно 
непоштовања радне дисциплине и то, ако је извршавањем повреде радне обавезе или 
непоштовањем радне дисциплине учињена знатна материјална штета и  изазвани тежи 
поремећаји у процесу рада, ако повреда траје дуже или се понавља, ако је повреда 
учињена са намером или грубом непажњом, а посебно ако је извршена из 
користољубља. 

Члан 83. 

Појмови из претходних чланова имају следеће значење: 

1. знатна материјална штета и већи губици - умањење вредности имовине 
послодавца  у висини  од најмање 600.000,00 динара; 

2. намера - постоји када је извршилац починио повреду радне обавезе или није 
поштовао радну дисциплину, а да је притом био свестан могућих штетних 
последица; 

3. груба непажња - постоји када је извршилац  био свестан да штетна последица 
може наступити, али је олако држао да она неће наступити; 

4. користољубље - постоји ако је извршилац повреде остварио или имао намеру 
да оствари било какву противправну имовинску корист за себе или другог.  

 

2. Начин и поступак утвђивања да запослени не остварује резултате рада односно 
нема потребна знања и способности за обављења послова на којима ради 

Члан 84. 

 Ако у периоду од најмање три (3) месеца узастопно запослени не остварује 
предвиђене резултате рада или не покаже потребна знања и способности за обављање 
послова на којима ради, послодавац може да запосленом откаже уговор о раду или 
изрекне неку од мера у складу са Законом, ако му је претходно доставио писано 
обавештење у вези са недостацима у његовом раду, а које обавезно садржи  упутства за 
побољшање рада и рок од 60 радних дана за реализацију, а запослени то не учини у 
остављеном року. 

У случају да запослени не побољша рад у року из става 1. овог члана непосредни 
руководилац запосленог, који је пратио рад запосленог  након достављеног писаног 
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обавештења,  предлаже директору да покрене поступак за утврђивање резултата рада 
односно поступак за утврђивање потребних знања и способности запосленог за 
обављање послова на којима ради.  

 Предлог којим се иницира покретање поступка из претходног става овог члана 
даје се у писаној форми и садржи: име и презиме запосленог као и разлоге због којих се 
предлаже покретање поступка.  

 По пријему предлога директор образује посебну комисију која се састоји од 3 
члана од којих два именује послодавац  и једног синдикат,а који морају имати најмање 
исти степен стручне спреме, врсте  занимања као и запослени чији се резултати рада 
односно знања и способности проверавају.  

Комисија из претходног става овог се образује за сваки случај посебно.  

Члан 85. 

Комисија из претходног члана овог Правилника утвђује чињенично стање на један од 
следећих начина: 

 увидом у радну документацију запосленог (радни налози, планови рада, радне 
листе и сл.); 

 непосредним увидом у рад запосленог; 
 узимањем изјава од запосленог, непосредног руководиоца запосленог и од других  
запослених који су имали увид у рад запосленог; 

 тестирањем запосленог из делокруга послова које обавља (путем израде писменог 
рада или  практично) и 

 на други погодан начин. 
Поступак утврђивања провере резултата рада, односно знања и способности 

запосленог је хитан и мора се окончати у року од 15 дана од дана подношења захтева.  

Комисија доноси оцену и доставља је директору.  

Запослени чији су се резултати рада, односно потребна знања и способности 
утврђивали има право да се изјасни на дату оцену.  

Ако Комисија утврди да запослени не остварује одговарајуће резултате рада, 
односно да нема потребна знања и способности за обављање послова директор ће 
запосленом понудити обављање другог одговарајућег посла, а ако таквог посла нема, 
послодавац може запосленом отказати уговор о раду, по законом утврђеној процедури. 

Члан 86. 

Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне резултате 
рада или што нема потребна знања и способности, а што је утврђено на начин и по 
поступку предвиђеном овим Правилником, има право и дужност да остане на раду у 
трајању од најмање осам (8), а најдуже тридест дана (30), у зависности од укупног стажа 
осигурања, и то: 
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 10 дана, ако је навршио 10 година стажа осигурања; 
 20 дана, ако је навршио преко 10 до 20 година стажа осигурања; 
 30 дана, ако је навршио преко 20 година стажа осигурања. 
Уколико се запослени и послодавац споразумеју, запосленом може да престане радни 

однос и пре истека отказног рока из става 1. овог члана, уз обавезу послодавца да 
запосленом исплати накнаду зараде у висини просечне зараде запосленог  остварене у 
претходних 12 месеци и то: за 10 дана – 1/3; 20 дана – 2/3 и 30 дана целу накнаду.  

Пре него што запосленом откаже уговор о раду директор је дужан да му, уколико 
запослени није искористио годишњи одмор у целини или деллимично, исплати новчану 
наканду у висини просечне зараде остварене у претходних 12 месеци, сразмерно броју 
дана неискоришћеног годишњег одмора, која има карактер накнаде штете. 

 

XI    ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

1. Заштита права запослених у случају прекида рада без кривице запослених 

Члан 87. 

 Директор може упутити запосленог на плаћено одсуство због прекида рада до којег 
је дошло без кривице запосленог у трајању до 45 радних дана у календарској години од 
дана доношења и издавања решења запосленом, са обавезом пријављивања на посао по 
позиву директора у року од 3 дана од дана позива. 

Члан 88. 

 Запослени за чијим радом је привремено престала потреба може бити упућен на 
плаћено одсуство у случају наступања следећих околности, чије је трајање привремено: 

1. смањење обима укупног пословања послодавца или појединих делова процеса 
рада: 

2. више силе или других околности на које послодавац није могао утицати, а које се 
неповољно одражавају на укупно обављање делатности и пословање послодавца. 

 
Члан 89. 

 Упућивање запослених на плаћено одсуство реализује се по принципу 
добровољности, равномерности и узајамне солидарности. 

Применом принципа добровољности запослени се упућују на плаћено одсуство по 
распореду пријављивања, до мере која задовољава тренутни обим послова у 
организационој целини. 

 Принцип равномерности се примењује у случају да нема довољно добровољно 
пријављених запослених за плаћено одсуство, према редоследу који се одређује на 
основу дужине радног стажа, почев од радника са најмање стажа. 
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Члан 90. 

 Применом принципа узајамне солидарности, на плаћено одсуство неће се 
упућивати: 

1. самохрани родитељ 
2. запослени који једини издржава породицу 
3. запослени чији је брачни друг у истом периоду на плаћеном одсуству 

 

Члан 91. 

 Појединачно трајање плаћеног одсуства не може бити дуже од 30 радних дана,а 
одређује се зависно од процеса рада, осим у случају добровољног пријављивања 
запосленог, када може трајати најдуже 45 радних дана. 

Члан 92. 

 За време плаћеног одсуства запослени има право на накнаду зараде у складу са 
чланом 50. овог уговора. 

Члан 93. 

 Упућивање на плаћено одсуство запосленог због прекида рада без његове кривице 
не може бити коришћено као основ за трајно утврђивање престанка потреба за радом 
запосленог. 

 

2.Заштита појединачних права и решавање спорова  

Члан 94. 

У случају настанка спора између послодавца и запосленог, спорна питања се 
најпре  могу решавати  споразумно.  

Када послодавац и запослени не могу споразумно решити спорно питање, спор 
могу изнети пред Арбитра. 

Арбитра споразумом одређују стране у спору, из реда стручњака у области која је 
предмет спора. 

Рок за покретање поступка пред арбитром је три дана од дана достављања 
решења запосленом. Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана 
подношења захтева за споразумно решавање спорних питања. 

Одлука арбитра је коначна и обавезује стране у спору. 
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Члан 95. 

За време трајања поступка пред арбитром због отказа уговора о раду, запосленом 
мирује радни однос. 

Ако арбитар не донесе одлуку у року од  из става 4. члана 94. овог  Правилника, 
решење о отказу уговора о раду постаје извршно. 

Члан 96. 

Запослени коме је повређено право или синдикат ако га запослени овласти, могу у 
року од 60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права, 
покренути спор пред надлежним судом.  

 

XII    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 97. 

 Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку по ком је и 
донет.  

Члан 98. 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно се примењују 
одредбе Закона, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној 
делатности на територији Републике Србије и Посебног-територијалног колективног 
уговора за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач 
Град Сремска Митровица. 
 

Члан 99. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Акт о о елементима за 
утврђивање зараде и начину утврђивања зараде, накнаде зараде и другим примањима са 
свим изменама и допунама. 

Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од Оснивача и 
примењује се осмог дана након објављивања на огласној табли предузећа после 
добијања сагласности.  

 

            

                                                                                                       в.д. директор ЈКП „Водовод“ 

 Борислав Бабић, маст.екон. 
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На основу члана 41. и 44а Закона о 
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1. 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“   

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ЗОРИЦА КОЧИЋ БРЊА из Срем.
Митровице, Драгиње Никшић 43 разрешава 
се дужности  председника Управног одбора 
Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској 
Митровици.

II

 ЈОВИЦА ПЕТРОВИЋ из Лаћарка, 
Триве Витасовића 73А именује се за 
председника Управног одбора  Центра за 
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици.

 

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-69/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
           
                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                Илија Недић, с.р.

79.
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На основу члана 45. и 48а Закона о 
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1. 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О   ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

I

ВОЈИСЛАВ КРСТИЋ из Сремске 
Митровице, Матије Хуђи 45/2 именује се за 
члана Управног одбора Завода за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-72/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                      Илија Недић, с.р.

На основу члана 45. и 48а Закона о 
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1. 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ 
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ВЛАТКО ХРГОВИЋ из Сремске 
Митровице разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Библиотеке „Глигорије 
Возаровић“ Сремска Митровица из реда 
Националног савета Хрватске националне 
мањине.

II

ВЕРА ХРГОВИЋ из Сремске 
Митровице именује се за члана Надзорног 
одбора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ 
Сремска Митровица из реда Националног 
савета Хрватске националне мањине.

80. 81.
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III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-51/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
               
                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                      Илија Недић, с.р.

На основу члана 45. и 48а Закона о 
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1. 
тачка 9. Статута града Сремска Митровица 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ЈОВИЦА ПЕТРОВИЋ из Лаћарка, 
Триве Витасовића 73А разрешава се дужности 
члана Надзорног одбора Завода за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица.

II

 ВЛАДИМИР МАНОЈЛОВИЋ из 
Сремске Митровице, Босутски пут 35 именује 
се за члана Надзорног одбора Завода за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица.
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III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-70/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
               
                                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
               Илија Недић, с.р.

На основу члана 41. став 1. тачка 9. 
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, број 3/2019 и 
5/2019) Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 31.03.2021.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
 О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I

 НЕВЕНКА БИРОВЉЕВ из Сремске 
Митровице, Радиначки пут, број 8 именује се 
за члана Надзорног одбора установе Атлетски 
стадион у Сремској Митровици.

 

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-71/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                      Илија Недић, с.р.

83.
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На основу члана 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 
10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) и члана 
41. став 1. тачка 20. Статута града Сремска 
Митровица („Службени лист града Сремска 
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина 
града Сремска Mитровица на седници одржаној 
31.03.2021. године, донела је

                       

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У 

МАРТИНЦИМА 

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I

ДАНИЈЕЛ МИМИЋ из Мартинаца, 
Јованке Габошац 29 разрешава се дужности 
члана Школског одбора Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ у Мартинцима, из 
реда локалне самоуправе.

II

СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ из 
Мартинаца, Савска 94 именује се за члана 
Школског одбора Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“ у Мартинцима, из реда 
локалне самоуправе.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-50/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
      
                                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                      Илија Недић, с.р.

84.
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На основу члана 45. Статута Града 
Сремске Митровице, („Службени лист 
Града Сремска Митровица“, број 3/2019 и 
5/2019),  члана 54. 55. и 64. став 1. тачка 
6.  Пословника Скупштине Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, број 5/2019) Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
дана 31.03.2021.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ 
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

 СТЕФАН ВУЧИЋ из Сремске 
Митровице, Тимочке дивизије 42 разрешава 
се дужности члана  Одбора за урбанизам и 
стамбено-комуналне делатности Скупштине 
града Сремска Митровица.

II

 АЛЕКСАНДАР ВУЈИЋ из Мартина-
ца, Савска 122 именује са за члана Одбора за 
урбанизам и стамбено-комуналне делатности 
Скупштине града Сремска Митровица.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02-33/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

      
               
                                 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
               Илија Недић, с.р.

85.
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 На основу члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1. 
тачка 9. и члана  41. став 1. тачка 20. Статута 
града Сремска Митровица („Службени лист 
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 
5/2019-испр.) Скупштина Града Сремска 
Митровица  је дана 31.03.2021.године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ЗА 

КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДИВОШ И 
ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА

I

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
комасације на јединственом подручју 
катастарске општине Дивош (у даљем тексту: 
Комисија).

II

У Комисију се именују:

- за председника:

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, дипломирани правник

- за чланове:

1. МАРИНА МАКСИМОВИЋ, дипломирани 
инжењер пољопривреде, 

2. ЉУБИНКА МАГЛИЋ, специјалиста стру-
ковни инжењер геодезије,

3. МИЛАН ЋИРИЋ, дипломирани инжењер 
шумарства, 

4. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипломирани инжењер 
архитектуре, 

5. ЂОРЂЕ МИЈАТОВИЋ, пољопривредник

6. ДУШКО РАДИЧИЋ, пољопривредник

7. ЕМИЛ ЛАЗОР,  пољопривредник

- за заменика председника:

ДАНИЈЕЛА МЕЂЕДОВИЋ, дипломирани 
правник

- за заменике чланова:

1. ДЕСАНКА СТУПАР, дипломирани ин-
жењер пољопривреде, 

2. БРАНИМИР МАГЛИЋ, специјалиста стру-
ковни инжењер геодезије, 

3. ЗВОНКО АБЈАНОВИЋ, дипломирани ин-
жењер шумарства, 

4. ДРАГАН БЕКАВАЦ, дипломирани инжењер 
архитектуре,

5. ЗЛАТКО ТАТЉАК, пољопривредник

6. ДРАГАН МИКИЋ, пољопривредник

7. ЗДРАВКО ЖИВКОВИЋ, пољопривредник

III

За секретара Комисије именује се: 

МИЛОШ МИШКОВИЋ, дипломирани правник

IV

Задатак Комисије је да у складу са Законом 
о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 
80/2017 и 95/2018-др.закон ) и начелима 
комасације, спроведе поступак уређења 
пољопривредног земљишта комасацијом у 
катастарској општини Дивош, обједињује 

86.
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рад свих органа и организација које обављају 
послове у поступку комасације, образује 
поткомисије за комасациону процену земљишта,  
за процену вредности дугогодишњих засада 
и објеката као и друга стручна тела за 
предузимање појединих радњи у поступку 
комасације, обавља и друге послове.

Стручне и административне послове 
Комисије обавља секретар Комисије.

V

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02-34/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
           
                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                  Илија Недић, с.р.

На основу чл. 42. Закона о правима 
пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 45/2013 
и 25-2019-други закон), а у вези са чл. 13. 
Закона о здравственој заштити („Сл. гласник 
РС“ бр. 25/2019), чл. 41. став. 1.тачка 20. 
Статута Града Сремска Митровица („Сл. 
лист Града Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 
5/2019) и чл. 80. Пословника Скупштине Града 
Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска 
Митровица“ бр. 5/2019), Скупштина Града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
дана 31.03.2021. године, донела је,

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 
ЗДРАВЉЕ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

                  

I

ОБРАЗУЈЕ се Савет за здравље 
(у даљем тексту Савет) као посебно радно 
тело Скупштине града Сремска Митровица, 
на период од четири године.

                                

II

У Савет се именују:

1. Др Драган Малобабић– председник Саве-
та – Општа болница Сремска Митровица

2. Дражен Риђошић – заменик председника 
Савета – локална самоуправа

3. Мирослав Јокић – члан Савета – локална 
самоуправа

87.
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4. Др Бранка Малбашић Зечевић – члан 
Савета – Завод за јавно здравље Сремска 
Митровица

5. Др Адил Елхаг – члан Савета – Дом 
здравља Сремска Митровица

6. Момир Гајић – члан Савета – Републички 
фонд за здравствено осигурање, филијала 
Сремска Митровица

III

 Задаци Савета су:

1) у области заштите права пацијената надлежан 
је за здравствене установе на примарном 
нивоу здравствене заштите, део приватне 
праксе (поликлиника), здравствене уста-
нове на секундарном и терцијарном нивоу, 
организационе јединице високошколских 
установа здравствене струке које обављају 
здравствену делатност, друга правна лица 
за које је посебним законом предвиђено да 
обављају и одређене послове из здравстве-
не делатности и здравственог осигурања, 
тако што:  

- разматра приговоре о повреди појединач-
них права пацијената на основу доставље-
них и прикупљених доказа и утврђених 
чињеница; 

- о утврђеним чињеницама обавештава под-
носиоца приговора и пружаоца здравствене 
услуге на кога се приговор односи и даје 
одговарајуће препоруке;

- разматра извештаје саветника пацијена-
та, прати остваривање права пацијената 
и предлаже мере за заштиту и промоцију 
права пацијената; 

- подноси годишњи извештај о раду и пре-
дузетим мерама за заштиту права пације-
ната Скупштини града и министарству 
надлежном за послове здравља, а ради 
информисања и остваривања потребне 
сарадње извештај се доставља и Заштит-
нику грађана.

2) у областима  јавног здравља из члана 5. 
Закона о јавном здрављу :

- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, 
пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe 
спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa 
jaвнoг здрaвљa нa нивoу града, зajeдничкoм 
aктивнoшћу сa oргaнима града, нoсиoцимa 
aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму 
jaвнoг здрaвљa; 

- праћење извeштajа зaвoдa зa jaвнo здрaвљe 
o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa 
нa тeритoриjи града који за то нaмeнски 
oпрeдeљена  срeдствa у oквиру пoсeбних 
прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из 
члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и 
прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe, 
укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних 
услугa у граду; 

- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa 
нивoу града, кojи усвaja Скупштинa града 
и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe 
прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa; 

-  иницирaње и прaћење спрoвoђeња 
aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa 
мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, 
спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и 
хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa 
и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи града 
крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг 
здрaвљa; 

- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу 
пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa, 
кoje дoнoси град; 

- учeствовање у рaзличитим oблaстимa 
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и 
вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона 
о јавном здрављу; 

- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти 
и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг 
здрaвљa; 

- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду; 
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- дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa 
aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг 
здрaвљa нa територији града, у склaду сa 
Зaкoнoм о јавном здрављу; 

- извeштaвaње Скупштине града, Завода зa 
jaвнo здрaвљe и надлежног управног органа 
који се бави пословима јавног здравља 
односно здравља o свoм рaду у oблaстимa 
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;

- подношење годишњег извештаја о раду 
и предузетим мерама Скупштини града 
и заводу зa jaвнo здрaвљe у oблaстимa 
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.

3) обављање и других послова и задатака 
у складу и на начин утврђен одредбама 
одредбама Статута града, Пословника 
Скупштине града и Пословника  Савета 
за здравље.

IV

Савет доноси Пословник којим се 
регулише рад Савета.

V

Ради реализације задатака Савета из 
овог Решења средства се обезбеђују у буџету 
града. Председнику, заменику председника и 
члановима Савета за здравље припада новчана 
накнада за учешће у раду Савета. Висина и 
начин исплате накнаде одређују се посебним 
актом који доноси Градоначелник.

VI

Стручне и административне послове 
за потребе Савета обавља Градска управа за 
социјалну заштиту и заштиту животне средине.

VII

Даном ступања на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење о образовању Савета 
за здравље („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, бр. 19/2016 )

VIII

Oво Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Сл.листу града 
Сремска Митровица“. 

 

 СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02-35/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
           
                                   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                         Илија Недић, с.р.
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           На основу члана  41 ст. 1 тачка 20 Ста-
тута Града Сремска Митровица („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 
и 5/2019-испр.) и члана 8 ст. 1 Одлуке о поди-
зању и одржавању споменика на територији 
Града Сремска Митровица („Службени глас-
ник РС“ бр. 7/2018), Скупштина Града Срем-
ска Митровица на седници одржаној дана 
31.03.2021.године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О 

ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ 
ПАЛИМ ВОЈНИЦИМА КРАЉЕВИНЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У АПРИЛСКОМ РАТУ 

I

            ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење 
Одлуке о постављању спомен-плоче палим 
војницима Краљевине Југославије у Априлском 
рату (у даљем тексту: Одбор) у следећем 
саставу:

- Татјана Јесретић, историчар уметности-кон-
зерватор, Завод за заштиту споменика кул-
туре Сремска Митровица,

- Обрад Вученовић, саобраћајни инжењер-ур-
баниста, ЈП за послове урбанизма „Урба-
низам“ Сремска Митровица,

- Горана Лемајић, дипломирани историчар, 
Завод за заштиту споменика културе Срем-
ска Митровица.

II

Задатак одбора је да донесе одлуку о 
начину избора идејног решења и спроведе 
поступак избора на један од начина утврђен 

Одлуком о подизању и одржавању споменика 
на територији Града Сремска Митровица 
(„Службени гласник РС“ бр. 7/2018).

 Админитративно-техничке послове за 
потребе Одбора обављаће Служба за послове 
скупштине града у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину града Сремска 
Митровица.

III

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

                               

                                                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02-32/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
      
                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                      Илија Недић, с.р.

88.
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           На основу члана  41 ст. 1 тачка 20 Ста-
тута Града Сремска Митровица („Службени 
лист Града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 
и 5/2019-испр.) и члана 8 ст. 1 Одлуке о поди-
зању и одржавању споменика на територији 
Града Сремска Митровица („Службени глас-
ник РС“ бр. 7/2018), Скупштина Града Срем-
ска Митровица на седници одржаној дана 
31.03.2021.године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН 
БИСТЕ АДОЛФУ СВАТОПЛУКУ 

ОСВАЛДУ

I

            ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење 
Одлуке о постављању спомен бисте Адолфу 
Сватоплуку Освалду (у даљем тексту: Одбор) 
у следећем саставу:

- Татјана Јесретић, историчар уметности-кон-
зерватор, Завод за заштиту споменика кул-
туре Сремска Митровица,

- Обрад Вученовић, саобраћајни инжењер-ур-
баниста, ЈП за послове урбанизма „Урба-
низам“ Сремска Митровица,

- Горана Лемајић, дипломирани историчар, 
Завод за заштиту споменика културе Срем-
ска Митровица.

II

Задатак одбора је да донесе одлуку о 
начину избора идејног решења и спроведе 
поступак избора на један од начина утврђен 
Одлуком о подизању и одржавању споменика 
на територији Града Сремска Митровица 
(„Службени гласник РС“ бр. 7/2018).

 Админитративно-техничке послове за 
потребе Одбора обављаће Служба за послове 
скупштине града у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину града Сремска 
Митровица.

III

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

                               

                                                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02-31/2021-I

Дана: 31.03.2021.године

Сремска Митровица

                
      
                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                      Илија Недић, с.р.

89.
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На основу члана 19. став 1. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини ,односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 16/2018), члана 20. став 
2. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града 
Сремска Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица, број 17/2016), члана 41. 
тачка 20. Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 
број 3/2019 и 5/2019), Скупштина Града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
дана 31.03.2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ, ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ 
НАКНАДЕ

I
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прибављање 
непокретности у јавну својину и отуђење 
непокретности из јавне својине непосредном 
погодбом, путем размене, без накнаде и у 
исту се именују:
 -за председника
 ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл. правник – 

запослени у  Јавном предузећу за послове 
урбанизма “Урбанизам” Сремска Митро-
вица

 -за чланове:
1.ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж. са-

обраћаја - запослени у  Јавном предузећу 

за послове урбанизма “Урбанизам” Срем-
ска Митровица

2.СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж. арх. - за-
послени у Градској управи за урбанизам, 
просторно планирање и изградњу објеката 
Града Сремска Митровица,

3.СМИЉАНА ЋИРИЋ, дипл. правник - за-
послена у  Градској управи за урбанизам, 
просторно планирање и изградњу објеката 
Града Сремска Митровица

II
Задатак Комисије је да спроведе поступак 
прибављања непокретности у јавну својину 
и отуђење непокретности из јавне својине  
непосредном погодбом, путем размене, без 
накнаде.

По окончању поступка размене непосредном 
погодбом, записник са одговарајућим предло-
гом доставиће се Скупштини Града Сремска 
Митровица, као надлежном органу.

Рад Комисије обављаће се у радно време.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 463-51/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица
                
      
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

         
                      Илија Недић, с.р.

90.
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На основу члана 104. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 
и 6/2020), члана 3 став 2  и члана 4. Уредбе 
о критеријумима за доношење акта о мрежи 
јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 
21/2018), и члана 41. став 1. тачка 6. Статута 
Града Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/209-
испр.), Скупштина Града Сремска Митровица 
на седници одржаној дана 29.10.2020. године 
доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ 
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Члан 1.

Мења се чл. 3 ст. 1 алинеја 1 Одлуке 
о мрежи јавних основних школа („Службени 
лист Града Сремска Митровица“ бр. 
8/2019-пречишћен текст) тако што иста 
сада гласи:

„девет основних матичних школа и 
деветнаест издвојених одељења за образовање 
ученика узраста од првог до четвртог, односно 
осмог разреда.“

Члан 2.

 Мења се чл. 4 ст. 2 тако што се у тачки 
5 бришу речи:“Шишатовац“.

Члан 3.

Мења се чл. 4 ст. 3 тако што се у тачки 
4 бришу речи „Шишатовцу и“.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Сремска Митровица“, а биће објављена 
по добијању сагласности Владе Аутономне 
Покрајине Војводине.

 СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 610-3/2020-I

Дана: 29.10.2020.године

Сремска Митровица

                
           
                        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                    
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

91.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Градска управа за пољопривреду 

Радно тело за спровођење поступка јавног 
оглашавања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 
Града Сремска Митровица за 2020. годину

Број: 320-35/2018-ХI

Дана: 26.3.2021. године

Сремска Митровица

На основу чл. 64а Закона о 
пољопривредном земљишту ( Службени 
гласник Реп.Србије бр.62/06, 65/08-и др. закон 
и 49/09 ) и тачке III Решења о о образовању 
радног тела за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 
у граду Сремска Митровица за 2020. годину, 
на седници одржаној дана 26.3.2021. године 
донело је:

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2012/2013

I

У Одлуци о утврђивању накнаде за 
коришћење пољопривредног земљишта у 
 државној својини без правног основа на 
територији града Сремска Митровица за 
2012/2013 годину број  320-35/2018-ХI  од 
8.10.2018. године у тачки II након става 1. 
додаје се став 2. који гласи:

„Висина накнаде из тачке II став 1 . 
одлуке, примењиваће се и у случају коришћења 
пољопривредног земљишта без правног основа 
у поступку вансудских поравнања и у другим 
катастарским општинама територије града 
Сремска Митровица у производно-економској 
2012/2013 години.“

II

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

председник,Богдан Кузмић с.р.

92.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Градска управа за пољопривреду 

Радно тело за спровођење поступка 
јавног оглашавања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града Сремска 
Митровица за 2020. годину

Број: 320-22/2021-ХI

Дана: 26.3.2021. године

Сремска Митровица

На основу чл. 64а Закона о 
пољопривредном земљишту ( Службени гласник 
Реп.Србије бр.62/06, 65/08-и др. закон и 49/09 ), 
члана 5. Закона о изменама и допунама закона 
о пољопривредном земљишту ( Службени 
гласник Реп.Србије бр.112/2015 )  и тачке III 
Решења о образовању радног тела за давање 
у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини у граду Сремска 
Митровица за 2020. годину, на седници 
одржаној дана 26.3.2021. године донело је:

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

I

Овим закључком утврђује се висина 
накнаде за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног 
основа у поступку закључивања вансудских 
поравнања, по агроекономским година на 
територији града Сремска Митровица.

                                                                              
II

Накнада за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног 
основа у поступку вансудских поравнања, 
по хектару површине, утврђује се у еврима а 
прерачунаваће се у динаре по средњем курсу 
Народне Банке Србије на дан доношења овог 
закључка.

III

Висина накнаде из тачке I закључка  
утврђује се у висини од:

- 384,78 евра/ха за агро – економску 2010/2011 
годину, што по средњем курсу Народне 
Банке Србије на дан доношења закључка 
износи 45.242,16 динара/ха,

- 471,87 евра/ха за агро - економску 2011/2012 
годину, што по средњем курсу Народне 
Банке Србије на дан доношења закључка 
износи 55.482,14 динара/ха,

- 592,07 евра/ха за агро - економску 2013/2014 
годину, што по средњем курсу Народне 
Банке Србије на дан доношења закључка 
износи 69.615,18 динара/ха,

- 1.894,83 евра/ха за агро - економску 
2015/2016 годину, што по средњем курсу 

93.
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Народне Банке Србије на дан доношења 
закључка износи 222.792,79 динара/ха,

- 1.702,44 евра/ха за агро - економску 
2016/2017 годину, што по средњем курсу 
Народне Банке Србије на дан доношења 
закључка износи 200.171,70 динара/ха,

- 1.693,74 евра/ха за агро - економску 
2017/2018 годину, што по средњем курсу 
Народне Банке Србије на дан доношења 
закључка износи 199.148,76 динара/ха,

- 1.523,52 евра/ха за агро - економску 
2018/2019 годину, што по средњем курсу 
Народне Банке Србије на дан доношења 
закључка износи 179.134,42 динара/ха,

- 1.438,17 евра/ха за агро - економску 
2019/2020 годину, што по средњем курсу 
Народне Банке Србије на дан доношења 
закључка износи 169.099,02 динара/ха.

IV

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Сремска Митровица“.

 Образложење

 Радно тело за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини у граду Сремска Митровица 
за 2020. годину образовано решењем 
Градоначелника Града Сремска Митровица 
број 02-47/2020-II од 9.6.2020. године између 
осталог имало је задатак да утврди висину 
накнаде за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног 
основа, а које је обухваћено Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на терторији 
Града Сремске Митровице, у поступцима 
вансудских поравнања.

Полазећи од Инструкције за реализацију 
вансудских поравнања Министартсва 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
број: 320-11-05707/2015-14, члана 64а Закона 
о пољопривредном земљишту ( Службени 
гласник Реп.Србије бр.62/06, 65/08-и др. 
закон и 49/09 ) и члана 5. Закона о изменама и 
допунама закона о пољопривредном земљишту 
( Службени гласник Реп.Србије бр.112/2015 )   
Радно тело је на седници одржаној 26.3.2021. 
године донело закључак о висини накнада 
за коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини без правног основа у 
поступку вансудског поравнања.

Овако утврђене висине накнаде ће се 
јединствено примењивати за све случајеве 
коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини без правног основа на 
територији Града Сремска  Митровица за 
побројане агро-економске године.

председник,Богдан Кузмић с.р.
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