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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Сремска Митровица 

31.05.2017. 

Година IX 

број 8/IV 

Цена примерка: 300,00 динара 

годину: 2.000,00 динара  
Годишња претплата за 2017. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

136. 

На основу члана 35. став 1. тачка 33. Статута 

Града Сремска Митровица (“Сл.лист Града 

Сремска Митровица” бр.13/2012), Скупштина 

Града Сремска Митровица на седници одржаној 

дана 31.05.2017. године   донела   је  

З А К Љ У Ч А К   

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ  

БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ   

I  

Одређује се Градска управа за пољопривреду и 

заштиту животне средине Града Сремска 

Митровица, као орган надлежан за доношење 

Одлуке о давању на коришћење без плаћања 

накнаде пољопривредног земљишта, у државној 

својини, у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту („Сл.гласник РС“, бр.62/06, 65/08, 41/09 

и 112/15) и Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

Града Сремска Митровица, уз сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине.  

 

II  

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у „Сл.листу Града Сремска 

Митровица“.  

 СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 02-62/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

137. 

На основу члана 35. став 1. тачка 33. Статута 

Града Сремска Митровица („Сл.лист Града 

Сремска Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина 

Града Сремска Митровица, на седници одржаној 

дана 31.05.2017. године је донела  

З А К Љ У Ч А К  

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА  

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ   

У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА    

I  

Одређује се Градска управа за пољопривреду и 

заштиту животне средине Града Сремска 

Митровица, као орган надлежан за доношење 

Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 

закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 

у државној својини у складу са Програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта Града Сремска Митровица, уз 

сагласност министарства.  

СКУПШТИНА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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II  

Одређује се Градска управа за пољопривреду и 

заштиту животне средине, као надлежни орган, да 

на основу предлога Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања коју образује 

Градоначелник, донесе Одлуку о давању у закуп и 

на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини, уз сагласност Министарства.  

III  

Одређује се Градска управа за пољопривреду и 

заштиту животне средине, као орган надлежан за 

доношење Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини по 

праву пречег закупа у складу са Програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта Града Сремска Митровица, уз 

сагласност Министарства.  

IV  

Тачка II и III овог Закључка односе се и на 

пољопривредно земљиште које је, у складу са 

посебним законом, одређено као грађевинско 

земљиште, а користи се за пољопривредну 

производњу до привођења планираној намени, као 

и пољопривредне објекте у државној својини.  

V   

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у „Сл. листу Града Сремска 

Митровица“.  

 СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:02-61/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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138. 

На основу члана 7. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката 

(„Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.4/2014 и 3/2015) и члана 35. тачка 7. Статута Града Сремска 

Митровица („Сл.лист Града Сремска Мировица“, бр.13/2012), Скупштина Града Сремска Митровица на 

седници одржаној дана 31.05.2017.године доноси:   

  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I 

              У програму за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама за 2017. годину 

(„Сл.лист Града Сремска Митровица“, број 3/2017) у глави II  ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ:   

  

 СРЕМСКА МИТРОВИЦА – киосци  

  

брише се:   

ЛОКАЦИЈА  место  

35. Ул.Планинска, код Дома ученика  3  

Делатност : o (а) 

штампа и дуван  

o  (б,в) прехрамбени производи  

  

уноси се: 

 

ЛОКАЦИЈА  место  

35.  Угао улица Трг Николе Пашића         

и Трг Светог Стефана  

1  

Делатност:  o (а) услужне делатности  

 

мења се локација 24.  Бул.Константина Великог, код самоуслуге Липа и сада гласи:  

 

ЛОКАЦИЈА  место  

24. Бул.Константина Великог, код самоуслуге Липа   4  
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Делатност : o (а) 

штампа и дуван    

o  (б,в,г) прехрамбени производи  

  

прецизира се означавање локације 36. Централно гробље и сад 

гласи:   

ЛОКАЦИЈА  место  

36. Централно гробље  4  

Делатност :  

o (а,б,в,г) цвеће, свеће венци и предмети за потребе гробља  

 

 ЛАЋАРАК – киосци  

  

мења се локација 4. Улица Школска, центар и сада гласи:   

ЛОКАЦИЈА  место  

4. Улица Школска, центар  9  

Делатност :  

o (а,б,ж) штампа и дуван  o (ђ) услужне делатности  

o (в, е, г, д, з) прехрамбени производи  

  

 II   

Ова измена и допуна  Програма ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

Града Сремска Митровица“.  

   

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 352-760/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                    Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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139. 

На основу члана 90 став 5, члана 96 и 97 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр.72/2009, 

81/2009, 64/2010, 24/2011 и 121/2012), и члана 35 тачка 6 и 7 Статута Града Сремска Митровица (“Сл.лист 

Града Сремска Митровица“ број 1/08) и на основу исказаних потреба изградње објеката комуналне 

инфраструктуре, Скупштина Града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 31.05.2017.године доноси:   

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА   

УРЕЂЕЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ   ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

У 2017. ГОДИНИ  

I  

У програму уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска 

Митровица за 2017 годину („Сл.лист Града Сремска Митровица“, број 3/2017) у глави III која се односи на 

отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица ради изградње објеката и то у 

тачки 1 – производни и комерцијални објекти, након алинеје 7 :  

- Викенд зона Лежимир – Куштиљ к.о. Лежимир  

* парцела бр.555  површина  8.042м2 (са зградом угоститељства у јавној својини Града Сремска 

Митровица), додаје се нова алинеја која гласи:   

-Улица Вука Караџића (бивша Маршала Тита) - центар к.о. Кузмин  

* парцела бр.1748   површина  736м2  

II   

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Ове Измене Програма ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу  Града Сремска 

Митровица“.   

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 463-243/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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140. 

На основу члана 15. став 11. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 

93/2012) члана 55. Став 5. Закона о водама („Сл.гласник РС“, број 30/2010), и Члана 35. тачка 33. Статута 

Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ број 13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица на седници одржаној 31.05.2017.године, донела је:  

 О П Е Р А Т И В Н И      П Л А Н  

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ   

I  УВОД   

У ситуацијама када водостаји достигну такав ниво да мере редовне и ванредне одбране од поплава које су у 

надлежности Републике, нису довољне за отклањање опасности од поплава, као и када су атмосферске 

падавине таквог интензитета да надлежно водопривредно предузеће – ВП „Сава“, својим људством, 

опремом и механизацијом не може да отклони опасност од поплава на територији Града Сремска 

Митровица,проглашава се ванредна ситуација и тада ступа на снагу овај Оперативни план одбране од 

поплава и леда на територији Града Сремска Митровица за  2017. годину.  

Ванредна ситуација за одбрану од поплава које прети од унутрашњих вода, односно атмосферских 

падавина, проглашава се када атмосферске падавине у критичном периоду буду толиког интензитета да их 

постојећа каналска мрежа и градска канализација не могу преузети, а прети опасност по материјална добра 

и становништво.  

Ванредна ситуација одбране од леда проглашава се када је  огледало реке покривено 100% ледом и 

нагомилавање леда прати стварање чепова у водотоку.  

II ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА   

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА   

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници  

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд тел. 011/201-33-47, 

факс 011/311-53-70 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб: 064/840-40-41, Е- mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 

Помоћници: 

Мерита Борота, тел. 011/201-33-36, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Милица Павловић, тел. 011/311-71-79, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО  

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад тел. 021/456-721, 021/487-44-11, факс 021/456-

040, E-mail: psp@vojvodina.gov.rs WЕВ sajt: www.psp.gov.rs  

КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:  

Вук Радојевић, моб. 066/335-720, тел. 021/487-44-11,  E-mail: 

vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs  

Помоћник:  

Мирослав Дуњић, моб.062/221-021, тел. 021/488-16-46,   

E-mail: miroslav.dunjic@vojvodina.gov.rs  

   

2. Главни руководиоци одбранe од поплава за водно подручје Срем и њихови заменици  

  

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ  

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)  

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗАМЕНИК  

  

„СРЕМ”  

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад тел. 

021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: 

odbrana@vodevojvodine.com,   

WЕВ sajt: www.vodevojvodine.com  

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:  

Славко Врнџић, моб. 066/555-22-22  

Е-mail: svrndzic@vodevojvodine.com  

ЗАМЕНИК за спољне воде, загушење ледом  и за унутрашње воде:   

Александар  Николић,  моб.  066/858-72-01,  021/488-14-50, 

 факс 021/488-15-52  

E-mail: anikolic@vodevojvodine.com  

 

http://www.psp.gov.rs/
http://www.psp.gov.rs/
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3. Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове  

 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66,  

Београд  

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs тел. 

011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46,   

Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58  

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:  

Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46,  Е-mail: 

dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs  

ЗАМЕНИК:  

Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77,  тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46,  Е-mail: 

jelena.jerinic@hidmet.gov.rs  

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:  

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68  

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84  
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4. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, E-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs  

Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs  

  

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице  

Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs  

Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs  

Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs  

Управа за управљање ризиком  

Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail:zivko.babovic@mup.gov.rs  

Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs   

Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, E-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs  

Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs  

Управа за цивилну заштиту  

Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs  

Слађана Милојковић моб. 064/892-94-58, E-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs  

Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59, E-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs  

Републички центар за обавештавање моб. 064/892-96-68,тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 

228-92-08, факс 011/228-29-28 ,  E-mail: rco.svs@mup.gov.rs  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ  

Дежурни центар: тел. 021/488-53-59 Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према 

Републици Хрватској: тел.  

021/524-956, 661-27-04  

Руководилац: Душко Шуман, моб. 064/892-58-41, тел. 021/488-53-59,  Заменик: 

Драгош Алексић, моб. 064/892-09-01, тел. 021/488-53-59,   

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ  

Рацо Гојаковић, моб.064/892-88-00, тел.313-93-35,   

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА  

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП”., Трг краља  

Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и 

Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”.  

На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са 

закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и 

Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је ”Дунав и  

Тиса“ доо, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, Директор: Адам Форгић, тел.  

025/436-499, факс 025/412-384,E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs  
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ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА  

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:  

Руководилац: Миодраг Костић моб. 065/216-55-87, тел.011/206-31-12,   

Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел.021/483-54-27,  ИНСТИТУТ ЗА 

ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д.,   

ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55:  

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545,   

E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs  

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45  

  

  

  

  

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, 

АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ  

РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И 

ШТЕТА ОД ПОПЛАВА  

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-

77, 390-64-61, факс 011/390-79-55  

ХК „Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 011/310-19-

67, факс 011/311-19-79  
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5. Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за 

одводњавање у јавној својини   

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ  

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)  

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА EВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О  

ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И  

СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  

  

„СРЕМ”  

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад тел. 

021/557-390, 557-418, факс 021/557-353  

E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WЕВsajt:www.vodevojvodine.com  

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:  

Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, 021/488-14-64, факс 021/557-379,  E-mail: 

zmatin@vodevojvodine.com  

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:  

Aнико Блажевић, моб. 066/331-238, 021/488-15-45, факс 021/557-763, E-mail: 

ablazevic@vodevojvodine.com  

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:  

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководећег 

особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;  

- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 

часова или три смене по 8 часова);  

- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8-12 часова;  

- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8-18 часова, односно од 0-24 

часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама; - у редовној одбрани од 

поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 06-18 часова (једна смена), а 

на црпним станицама у времену од 0–24 часа ( две смене по 12 часова);  

- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за 

рад у времену од 0–24 часа (две смене по 12 часова).   

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења Републички 

хидрометеоролошки завод Србије доставља:  

- Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде – главном 

координатору;  

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – 

координатору;  

- Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, Управи за воде – координатору;  

- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на 

водним подручјима;  

- Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на 

водном подручју;  

- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на 

водним подручјима;  

- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском 

центру за oбавештавање;  
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- Генералштабу Војске Србије, Управи за оперативне послове.  

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:  

- Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде – главном 

координатору;  

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине – 

координатору;  

- Сeкрeтaриjaту зa приврeду града Београда, сeктoру зa вoдoприврeду – координатору; - Јавном 

водопривредном предузећу – главном руководиоцу;  

- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава - секторском руководиоцу ;  

- Републичком хидрометеоролошком заводу;  

- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације-Републичком и градском 

центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.  

Републички центар за обавештавање доставља:  

- упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;  

- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и 

општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.  

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи по водним подручјима, 

за секторе и деонице водотока (воде I реда), правна лица надлежна за организовање и спровођење одбране 

од поплава, имена руководилаца одбране од поплава, њихових заменика и помоћника, заштитне водне 

објекте на којима се спроводи одбрана од поплава, штићена поплавна подручја и критеријуме за 

проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом.  

1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од 

поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац одбране од поплава и 

његов заменик  

  

ВОДНО  

ПОДРУЧЈЕ   

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ  

СЕКТОР  

деоница, објекат  

    

„СРЕМ”  

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”,  

Булевар Михајла Пупина 25,  Нови Сад тел. 021/557-

418, 488-14-65, 488-14-67 факс 021/557-379, E-mail: 

odbrana@vodevojvodine.com  

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ  

ПОДРУЧЈУ:  

Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, 021/488-14-65, факс  

021/557-379  

E-mail: bbelos@vodevojvodine.com  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, 021/488-14-64  

С.1. – деонице  

С.1.3, С.1.4, С.1.5.  

С.4. – деоницаС.4.4.  

– објекти 4, 5. и 6.  
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E-mail: zmatin@vodevojvodine.com  

  

2. Водно подручје „СРЕМ”  

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:  

СЕКТОР  

ПРЕДУЗЕЋЕ  

Директор  

Секторски руководилац  

Заменик секторског руководиоца  

Деоница  

  

ПОМОЋНИК: Немања Ерцеговчевић, моб. 066/385-547, E-mail: nercegovcevic@vodevojvodine.com  

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353   

С.2. СРЕМСКА  

МИТРОВИЦА  

ВП „САВА”, Сремска Митровица 

тел. 022/622-661, факс 022/622-661  

E-mail: vpsava@sezampro.rs 

Директор: Славко Дубљевић,  

моб. 063/123-71-91  

Славко Дубљевић, моб. 063/123-71-91  

Жељко Лешић, моб. 064/822-43-51  

С.2.1, С.2.2, С.2.3.  

ДВП „ХИДРОСРЕМ”,Сремска Митровица  

тел.022/612-318, 022/625-555, 

факс 022/612-318 E-mail: 

hidrosrem@ptt.rs  

Директор: Горан Звонар, моб. 064/823-08-00  

Горан Звонар, моб. 064/823-08-00  

Верица Ранковић, моб. 064/823-08-05  

С.2.6, С.2.7.  
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ВП „ШИДИНА”, Шид  

тел. 022/712-471, факс 022/710-844 E-

mail: vpsidinas@open.telekom.rs Директор: 

Милан Обрадовић,   

моб. 064/429-15-16  

Миодраг Ђурић, моб. 063/106-6-302  

Милан Обрадовић, моб. 064/429-15-16  

С.2.4., С.2.5.  
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Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и 

регулационим објектима:  

ВП „РЕГУЛАЦИЈЕ”, Сремска Митровица 

тел. 022/626-344, факс 022/626-344 E-

mail: regulacije@ptt.rs   

Директор: Љубо Јакшић, моб.063/534-865 

Жељко Грис, моб. 064/823-72-11  

III  ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Простор града заузима 762 km
2 
на 23 катастарске општине, а обухвата   

26  насеља. Територија града Сремске Митровице се простире на северозападу Србије, на контакту трију 

различитих морфолошких целина: сремске равнице, мачванске равнице и фрушкогорског побрђа. Град 

Сремска Митровица се налази на 44 степени и 58 минута северне географске ширине и 19 степени 36 

минута источне географске дужине и простире се по јужном ободу сремске лесне терасе и на алувијалној 

равни реке Саве, на просечној надморској висини од 82 m.   

Насеља   (26)   Града   Сремска   Митровица   су:   1.   Бешеновачки   Прњавор,  

2.Бешеново, 3.Босут, 4. Велики Радинци, 5. Гргуревци, 6. Дивош, 7. Засавица 1,  

8.Засавица 2, 9. Јарак, 10. Кузмин, 11. Лаћарак, 12. Лежимир, 13. Манђелос, 14. Мартинци, 15. Мачванска 

Митровица, 16. Ноћај, 17. Равње, 18. Раденковић, 19. Салаш Ноћајски, 20.  

град Сремска Митровица, 21. Сремска Рача, 22.Стара Бингула, 23. Чалма, 24. Шашинци, 25. Шишатовац и 

26. Шуљам.   

Сремска Митровица се налази у северозападном делу Републике Србије, југозападном делу АП Војводине, 

на споју три различите морфолошке целине: сремске  равнице,  мачванске  равнице  и  фрушкогорског  

побрђа.  Град  Сремска Митровица  је  конурбација  градског  насеља  Сремске  Митровице,  приградских 

насеља Лаћарка на левој и Мачванске Митровице на десној обали реке Саве и 23 сеоска насеља. Насеља на 

левој и десној обали реке Саве, која је пловна река, су повезана друмским и пешачким мостом.  Град 

Сремска Митровица је центар Сремског округа:   

1.  Инђија,  

2.  Ириг,  

3.  Пећинци,  

4.  Рума,  

5.  Сремска Митровица, 6.  Стара Пазова и  

7.  Шид.  
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Географски, град се налази на око 40 km од граница са Хрватском и Босном и Херцеговином. На 

територији града постоје две саобраћајнице од међународног значаја: ауто-пут Е-70, који је део коридора 

10 и међународна пруга Беч-Солун. Taкође, преко територије града налази се и регионални пут R-103 који 

води до граничног прелаза са Босном и Херцеговном, као и R-116 који спаја Сремски и Мачвански округ. 

Насељено место Сремска Митровица је око 70 km удаљено од Београда, 65 km од Новог Сада и 50 km од 

аеродрома “Никола Тесла”. Граничи се сa суседним општинама: Шид, Бачка Паланка, Беочин, Ириг, Рума, 

Шабац, Богатић и прекограничном општином Бијељина.  

Табела 1. Приказ површине  и броја становника Града С. Митровица   

        

Ред. број  Локална самоуправа  Површина у km
2

  
Број становника по 

попису 2011. год.  

1.  Сремска Митровица  762  79.940  
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На простору  града издвајају се три специфичне  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, односно планинска зона, простире са на деловима Фрушке горе, 

од самог гребена спуштајући се обронцима до сремскооравничарког дела града Заузима површину од 

238,55km
2 
на којима се налази 10 насеља: Стара Бингула, Дивош, Чалма, Шишатовац, Лежимир, Манђелос, 

Гргуревци, Шуљам, Бешеновачки Прњавор и Бешеново.  

Сремско-равничарска зона обухвата средишњи део града и простире се од обронака Фрушке горе до реке 

Саве. Заузима површину од 401,23km
2  

и 9 насеља:  

Сремска Митровица, Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска Рача, Шашинци,  Велики Радинци и 

Јарак.  

Мачванско-равничарска зона обухвата јужни, мачвански део града и заузима површину од 121,73km
2
, 7 

насеља: Мачванска Митровица, Засавица 1. и Засавица2., Равње, Раденковић, Ноћај и Салаш Ноћајски.  

1. Речни токови  

Површинске воде се јављају у облику сталних и повремених водотока, бара и вештачких акумулација. 

Већина ових водотока креће са Фрушке горе и са њених обронака, а хране се водом од једног или више 

сталних извора који избијају у врховима долина испод самог била планине. Већина водотока има правац 

тока од Фрушке горе према реци Сави. Средња годишња висина падавина износи 631 мм, са јуном као 

најкишовитијим месецом и најсувљим мартом и са просечном висином падавина од 81мм јун и 38,4 март. 

   .  
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Река Сава је природни водоток на територији Срема којем гравитирају остали мањи водотоци и која има 

све карактеристике равничарске реке са разликом између минималног и максималног водостаја 8,02 m. На 

подручју града Сремска Митровица река Сава се протеже од km118+000 до km191+000 на левој обали и од 

km127+700 до km163+562 на десној; односно територија локалне самоуправе Сремска Митровица лежи на 

обали у дужини од 73,0 km, а на десној у дужини од 35,86 km. Река Сава је међународна река са постојећом 

луком и пристаништем која има национални ранг. Улога пловних путева у развоју туризма намеће и план 

изградње марина. Избор локација су тема посебних студија и техничких пројекат усаглашених са 

међународним стандардима.   

Река Босут налази се делимично на територији града Сремска Митровица – место Босут, и лева и десна 

обала , а на дужини од даљих 5.500 m само десна обала, док лева обала припада катастарској општини 

Вишњићево, односно општини Шид. Просечна ширина корита се креће од 90 до 120 m. Дубина при 

уобичајеним водостајима износи 3 до 5 m.  

2.  Мрежа мелиорационих канала   

Мелиорациони систем и систем мелиорационих канала на територији града Сремска Митровица састоји се 

од: 12 сливова, постојећих 6 дренажних система на око 27.000 ha, са дужином канала 1148 km. Систем 

мелиорационих канала тренутоно је у таквом стању да  захтева свеобухватну реконструкцију: чишћење 

канала, допуну мреже каналима нижег реда (сада је густина око 16.0  m/ha), доградњу цевне дренаже у 

зонама где је неопходно, реконструкцију ЦС, итд.  

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 на наводњавање.  
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Табела: Водотоци на територији локалне самоуправе Сремска Митровица  

  Водно подручје "Босут", Мелирационо подручје "Босут"    Дужина каналске 

мреже      Евакуациони објекат    Црпна станица    

Ред. 
бр.  

Ознака 
ХМС  

Назив ХМС  

Припадност 

Општини  

Територијална 

припадност  

система  Назив  

катастарске 

општине  

Површина 

катастарске  

општине  

(ха)  
Главна 

кан.мрежа  

Канали  

II реда  

Канали  

III реда  
Канали 

IV реда  

Укупно  Реципијент  
Гравитаци 

они 

испуст  
Црпна 

станица  Назив  
Електро 

погон  
Дизел 

погон  
Број 

агрегата  

Укупан 

капацитет  

Q (I/s)  

Меродавни 

водостаји  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

1  СР Б 10.  

Босут- Сремска  

Рача  Ср.Митровица  
Босут и Сремска 

Рача  7194.08  7.181  42.106  11.559  6.691  67.537  Сава        "Босут"        6  30  79.00  78.00  

2  СР Б 11.  Вртић  Ср.Митровица  
Мартинци, Кузмин 

и Босут  15947.5  15.950  54.269  122.190  54.380  246.789  Сава        "Вртић 1"        2  5        

 3.  СР Б 11.  
   Ср.Митровица  

                              "Вртић 2"  
      3  3  77.50  76.00  

 4.  СР Б 12.  
Попова Бара  

Ср.Митровица  Мартинци  6764  9.230  25.725  19.402  6.501  60.858  Сава        
"Попова 

Бара"        2  1.maj  77.40  76.90  

 5.  СР Б 13.  

МанђелосПетровци  

Ср.Митровица  

Лаћарак и 

Мартинци  
12351.9  5.565  29.962  58.869  30.718  125.114  Сава        

"Манђелос  

1"        2  2.maj        

 6.  СР Б 13.                                      
"Манђелос  

2"        1           

 7.  СР Б 14.  
Источно ободни- 

Генерални  Ср.Митровица  

Лаћарак, Лежимир,  

Шишатовац,  

Мартинци, Чалма,  

Дивош, Стара  

Бингула и  

Мартинци  30914.6  15.000  55.902  69.256  34.197  174.355  Сава                             

 8.  СР Б 15.  Чикас  
Ср.Митровица, 

Рума, Ириг  

Ср.Митровица,  

Велики Радинци,  

Гргуревци, Шуљам,  

Стејановци,  22108.1  21.200  36.793  43.101  45.681  146.755  Сава                             
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Ремета, Јазак,  

Бешеново и  

Бешеновачки 

Прњавор  

 9.  СР Б 16.  

Шијаков-  

Декалица  Ср.Митровица  

Сремска  

Митровица  4850  6.722  12.308  2.032     21.062  Сава                             

 10.  СР Б 17.  Конав  
Ср.Митровица, 

Рума  Вогањ и Шашинци  5964.1  14.491  45.679  33.919  15.789  109.878  Сава                             

 11.  СР Б 18.  Кудош  
Ср.Митровица, 

Рума, Ириг  

Јарак, Вогањ,  

Шашинци, Рума,  

Павловци, Ривица, 

Врдник и Ириг  28543.7  64.398  25.138  43.943  4.846  138.325  Сава                             

 12.  СР Б 19.  
Јарачка Јарчина  Ср.Митровица, 

Рума  Јарак и Рума  9986.56  3.500  16.730  13.110  7.175  40.515  Сава                             

 13.  СР Б 20.  
ХртковциГаловача  

Рума  Хртковци  4174.22        10.300  8.600  18.900  Сава                             

 14.  СР Б 21.  
Хртковачка Драга  

Рума  Хртковци  4174.22  1.725  16.785  3.875  5.868  28.253  Сава       "Хртковци"        2  1..72  74.30  73.80  

 15.  СР Б 21.                                      
"Хртковачка 

Драга"        3  0.645  73.26  72.86  

 16.  СР Б 22.  Врањ  Рума  Хртковци  4174.22  4.930  13.048  2.901.  20.206  41.085  Сава  
                           

 17.  
Све 

укупно:           157147.2  169.892  374.445  434.457  240.652  1.219.446                    24  46.435        

  

  

13  
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3. Природна и акумулациона језера  

На територији града Сремска Митровица, када су у питању вештачке хидроакумулације, налазе се:  

- Језеро «Бели камен», код села Бешеново. Површина језера је 9,20 hа. Дубина у просеку  

30 m, језеро је порибљено. Количина воде око 300.000 m
3
.  

- Језеро «Чалма» - К.О. Чалма, потес «Ново мало село». Површина језера је око  

20 hа, а укупна количина воде у језеру је око 1,400.400 m
3
. Језеро је порибљено.  

Приступни пут до језера је делимично асфалтиран.  

- Језеро «Манђелос» - К.О: Манђелос, потес « Камените воде». Површина језера је око 25 hа а количина воде 

у језеру је око 700.000 m
3
, Језеро је порибљено.  

Приступни пут до језера је делимично асфалтиран, односно од С. Митровице до раскрснице Манђелос-

Лежимир.  

Сва језера су предвиђена за узимање, захватање воде, хеликоптерима у случају  већих  шумских  пожара  на  

Фрушкој  Гори  и  као  такава  налазе  се  у одговарајућим евденциjaма процене угрожености од поплава.  

14  

  

IV  ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА  

1. Спољне воде  

Територију Града Сремска Митровица  пресеца река Сава својим током у дужини од 73км и представља 

потенцијалну опасност од поплава од спољних вода.  

Изграђеним насипима на левој и десној обали реке Саве штити се велики комплекс пољопривредног 

земљишта, Град Сремска Митровица и остала насељена места на овом подручју.  

Одбрана од поплава од спољних вода и одбрана од нагомилавања леда организују се према Оперативном 

плану одбране од поплава, који доноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за сваку 

годину, а спроводи преко овлашћених предузећа и то: ВП „Сава“ Сремска Митровица за део подручја на 

левој обали и ВП „Сава“ Шабац за подручје на десној обали Саве.  

Лева обала реке Саве штити се одбрамбеним насипом од Сремске Митровице до Сремске Раче у дужини 

насипа од км 121+400 до 164+600 или стационаже реке од 110+000 до 191+000, као и 11км насипа уз 

ободни канал.  

Целокупна дужина насипа на територији Града Сремска Митровица на левој обали Саве, на две техничке 

деонице подељена је у три чуварнице и то: Сремска Митровица „Попова бара“ у Мартинцима и „Босут“ у 

Босуту. Насип је реконструисан на 1% рачунски водостај, односно на највиши стогодишњи водостај.  

Техничка деоница Сремска Митровица од км 121+400 до 130+0,50 је реконструисана на рачунски стогодишњи 

водостај, чија је кота круне од 81,40 до 82,30цм и насип ЛО и ДО канала „Ободни“ од 0+000 до -2+300 који је 

реконструисан, док је деоница од 2+300 до 5+500 стари насип који се уклапа у високи терен.  

Максимални забележени водостај је 863 цм.  

Насип је реконструисан од 1972. године до 1980. године.  

Слабо место на насипу је отвор на железничкој прузи Београд – Загреб на км 1 + 006 на насипу канала 

„Ободни“ са котом колосека 81,70цм. Кота круне насипа је 82,30 до 83,29 цм. Сви отвори у армирано 

бетонским зидовима и пролаз кроз насип су снабдевене одговарајућим „Шандор“ гредама које се налазе у 
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магацину ВП „Сава“ у Сремској Митровици. Кота дна отвора на км 125 + 574 износи 78,74 односно затварање 

при водостају од 652 цм у Сремској Митровици.  

Заштитни шумски појас је доброг квалитета у ширини од 100 до 300м, изузев градске деонице која је обложена 

бетонским блоковима и каменом облогом, која је на већем делу оштећена.  

Ерозије обала реке Саве нема. Ова деоница насипа брани Град Сремску Митровицу и Лаћарак као и обрадиве 

површине од 2.600ха испод коте ВВ 80,22.  

Техничко решење слабог места на прузи  Београд – Загреб се може решити изградњом устава са црпном 

станицом „Источно ободни“ км 0+200 или затварање канала „Ободни“ на км 0+600 армирани бетонски мост  

или 1+006 железнички мост. Техничка деоница „Попова бара“ од км 130+050 до 145+000 је реконструисана на 

стогодишњи водостај, чија се кота круне креће од 82,30 до 83,90цм. 

Максимални забележен водостај је 863 цм очитан на водомеру у Сремској Митровици.  

Насип је реконструисан у периоду од 1980. године до 1984. године и слабих места нема.  

Заштитни шумски појас је доброг квалитета и креће се од 300 до 3000м.  

Ерозија обале Саве се налази на више места те је вршена заштита облагањем косина.  

Ова деоница брани село Мартинце и Кузмин са обрадивом површином пољопривредног земљишта од 6000ха 

испод коте ВВ 80,20цм.  

Техничка деоница Сремска Рача је од км 145+000 до 163+000 је реконструисана на рачунски стогодишњи 

водостај чија је кота круне од 83,9 до 85,34 цм.  

Максимални забележени водостај је +940цм очитан на водомеру у Босуту.  

Насип је рекоструисан у периоду од 1985. године до 1988. године.  

Заштитни појас је задовољавајућег квалитета и креће се од 200 до 3000м, а ерозија обале на овој деоници нема.  

Ова деоница брани село Босут, Вишњићево, Адашевце, Вашицу и Сремску Рачу као и обрадиво 

пољопривредно земљиште у површини од 15.000ха на територији Града Сремска Митровиа и Општине Шид, 

испод коте од ВВ 82,22цм.  

Слабо место на овој деоници налази се на индустријском колосеку Београдског –багерског предузећа у 

Сремској Рачи на км 154+670 чија је кота колосека 84,09цм. Слабо место се може решити преграђивањем 

пролаза до потребне висине, односно појављене велике воде.  

Десна обала реке Саве штити се изграђеним насипом у дужини од 30км и то од „Чеврнтије“ до  „Бановог 

брода“. На овом делу обале постоје две деонице насипа и то од „Чеврнтије“ до Мачванске Митровице од 

км 23+340 до км30+370 и деоница од Мачванске Митровице до ушћа Дрине у Саву – Банов брод од км 

30+370 до км 52+830. Свих 30км насипа је реконструисано на стогодишњи забележен водостај.  

1.1. Слаба места на којима су након мајских поплава (од 15.05.2014. године до 02.06.2014. године) вршене 

интервенције:   

-  Насип код Лаћарка- надвишење насипа је ураћено земљом, на делу од км 129+215 до км 129+740.   

-  Насип код дрвног комбината- обалоутврда на левој обали реке Саве од км 126+860 до км 127+160.  

-  Локалитет стара рампа- на левој обали реке Саве у Сремској Митровици на стационажи км 125+569 налази 

се отвор у насипу.  

-  Локалитет сојенице и диспанзера – на левој обали реке Саве на стационажи км 125+200 на раскрсници код 

„Крста“ .  

-  Локалитет улица Светозара Милетића- на стационажи 123+725 до км 123+794.  
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-  Локалитет пробус и бриони- стационжа км 123+700.  

-  Санација круне дуж насипа-  попуна депресија и рупа насталих преласком возила урађено на следећим 

деоницама:  

    

 км 102+259   км 106+608  км 122+254- км 123+600  км 125+857  км 126+860  км 137+234 

 км 140+030   км 140+153  км 142+810  км 146+500  км 152+670  км 156+580  км 178+612  

  

 2. Унутрашње водe  

Величина сливних површина дата је у хектарима и укупно за цело подручје слива без обзира што се делом 

површине простиру и на територије других општина. Црпне станице се налазе на сливовима: „Манђелос-

Петровци“, „Попова бара“, „Вртич“ и „Босут“.Поред ових сливова на подручју КО Јарак налази се устава 

„Јарчина“ са црпном станицом која служи искључиво за наводњавање пољопривредних култура.        У току 

целе године доток воде имају канали: „Конав“, „Чикас“, „Источно бодни“, „Манђелос-Петровци“, „Вртич“ и 

„Босут“. Количина воде у каналима зависи од количине распореда атмосферских падавина у току године.  

Ради смањења нивоа подземних вода на нижим теренима изграђени су дренажни системи и то: „Сремска 

Рача“ у површини од 421ха, „Босут“ површине 460ха, „Паљевина“ КО Мартинци површине 610ха и 

„Мали забран“ КО Лаћарак површине 150ха. У сврху одвођења атмосферских вода са одређених подручја 

изграђене су и акумулације:  

  

- акумулација „Врањаш“ КО Манђелос простире се југоисточно од насељеног места Манђелос и 

северно од „Осјечког пута“ запремине 785.000м3. Изграђена је за заштиту од поплава бујичних потока 

„Врањаш“ и истовремено се користи за наводњавање пољопривредних површина,  

- акумулација „Чалма“ у КО Чалма коју чине три језерца у континуитету и канал „Загата“, 

запремине 255.000м3. Служи за одводњавање овог подручја и истовремено наводњавање воћњака.  

На делу територије Града Сремска Митровица која обухвата подручје на десној обали реке Саве (мачвански 

део) такође је изграђена детаљана каналска мрежа. У том смлислу изграђена су два слива и то: „Засавички 

слив“ и слив „Стојшића богаз“. На овим сливовима налазе се црпне станице „Модран“ капацитета 5м3 воде у 

секунди и црпна станица „Стојшића богаз“ капацитета 4м3 у секунди. Овај систем је у функцији и када би се 

редовно одржавао у потпуности би задовољио потребе за одводњавање отпадних вода са овог подручја.  
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3. 

Процена стања одбрамбених линија и каналске мреже и других објеката за заштиту од поплаве  

На основу техничких података о одбрамбеној линији може се проценити да је одрамбена линија како на левој 

тако и на десној обали реке Саве безбедна и да представља добру заштиту од поплава од спољних вода осим 

извођених слабих места у насипу.  

 Одбрана слабих места може се извести одређеним интервенцијама, на начин како је то напред описано. Слаба 

места у насипу такође су сви отвори у њему остављени приликом његове реконструкције, који треба да буду 

затворени на нивоу водостаја за почетак редовне одбране од поплава.  

Поред наведеног ради ефикасније заштите од поплава, све деонице одбрамбене линије, како на левој тако и на 

десној обали реке Саве потребно је уредно одржавати (кошење, крчење растиња и слично), заштити од 

наношења штета да би могле да служе својој намени.  

Постојећа каналска мрежа са изграђеним црпним станицама односно, акумулацијама,може потпуно да 

обезбеди заштиту од поплава од атмосферских и подземних вода, под условом да се уредно одржава у складу 

са Правилником о одржавању мелиорационих система и објеката. Међутим, због присутног вишегодишњег 

недостатка средстава за финансирање свих радова на одржавању, канали су зарушени, обрасли разним 

растињем, често затрпани. Тако на већини канала већ дуги низ година нису извођени никакви радови на 

њиховом кошењу, крчењу шибља и слично. То за последицу има такво стање да они не би могли одговорити у 

потпуности својој намени у условима већих атмосферских падавина у кратком временском периоду.  

Што се тиче опасности од нагомилавања леда, уочено је неколико деоница на реци Сави о то на км 119,150, 

160 и 175. То су сужени профили реке и кривине где се прво врши заустављање и торлачење леда. Осматрање 

залеђених површина се врши од стране водопривредних предузећа, путем чуварске службе насипа 

рапосређених на сваких 6 до 10км.  

4. Угроженост поплавама унутрашњих (подземних) вода   

Алувијална раван Саве образована је од лесоидних седимената и преталоженог леса који представљају добре 

колекторе подземне воде. Фрушкогорски део града који је састављен од квартарних седимената представљен 

је првенствено дебелим наслагама леса, које као порозне имају велики значај за хидрогеолошке односе. У 

њима долази до губљења атмосферских и површинских вода у коритима фрушкогорских водотока, 

постепеним процеђивањем и понирањем воде до водонепропусних слојева.  
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Подземне воде на територији града Сремска Митровица јављају се у следећем  облику:  артерски  издани  

подземних  вода  јављају  се  углавном  у приобалном подручју Саве. Вода је у овим водоносним слојевима 

под притиском (артерски хоризонт). Значајне количине воде у приобаљу Саве констатоване су и на дубинама 

од 20-40 m што представља субартерски хоризонт који је и каптиран за потребе водовода града Сремска 

Митровица. Кретање подземних вода на територији града Сремска Митровица прати се путем мреже 

осматрачких бунара.  

У  нижим  деловима  територије  подземне  воде  су  веома  високе  што  захтева интензивно одводњавање.  

Већи део територије града угрожен је високим подземним водама чије издизања доприноси деградирању 

пољопривредног земљишта и стварању знатних површина заслањеног земљишта. Термоминералне воде 

јављају се углавном у мачванском делу града. али и у равничарским деловима, међутим, недовољно су 

истражене.  

  

  

Ред. бр.  

  

Број  бунара  

  

Кота терена  

  

Релат. кота мкс. 

под. воде  

Апсол. кота 

макс. под. воде  

1.  29  109.89  3.95  105.94  

2.  40  84.40  0.46  83.94  

3.  42  82.95  1.97  80.98  

4.  45  110.57  1.15  109.42  

5.  67  85.49  0.96  84.53  

6.  70  79.70  0.00  79.70  

7.  71  80.20  0.09  80.11  

8.  72  80.57  0.49  80.17  

9.  79  80.05  0.00  80.05  

10.  80  81.08  0.93  80.15  

11.  81  80.59  1.14  79.45  

12.  82  79.00  0.00  79.00  

13.  84  86.04  2.06  83.98  

14.  85  81.51  2.79  78.72  

15.  86  83.24  0.42  82.82  

16.  106  81.20  0.35  80.15  
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17.  107  81.28  3.44  77.84  

18.  109  79.86  0.45  79.41  

19.  167  81.96  0.12  81.84  

5. Поплаве као реметилачки фактор   

5.1. Поплаве као реметилачки фактор снабдевања храном  

Уколико би се догодиле поплаве на територији града, процењује се да би највише 10% пољпоривредног 

земљишта у том случају било поплављено. Стога је вероватно да не  би  дошло до већег  угрожавања 

пољопривредних  производа. Најугроженији су природни и вештачки рибњаци који се налазе у близини река, 

али је већи утицај подземних вода које се јављају приликом поплавних таласа.  

Када се говори о фармама у којима се гаје товне животиње, веома је значајно да се оне налазе што даље од 

речних токова, како не би долазило до угинућа, а тиме и до појава евентуалних зараза. Веома је значајно у 

току поплавног таласа обезбедити свежу храну животињама, како се не би храниле у околини речних токова у 

којима се очекује већи прилив патогених организама. Последице могу бити катастрофалне, како за животиње, 

тако и на људе. Фарме доамћих животиња су углавном су удаљени од речних токова. Такође, силоси и 

магацини за храну се не налазе у близини тека, као ни већи супермаркети и продавнице хране.  

Изливање реке Саве и реке Босут из свог корита, односно високи водостаји јављају се у месецу априлу и мају и 

праћени су подизањем нивоа подземних вода после  отапања снегова. Садашњи систем заштите  од поплава 

чини  постојећи изграђени насип.  

У обухвату се налазе водопривредни објекти општег значаја: одбрамбени насипи од поплава, леве и десне 

обале реке Саве и мелиорациони канали са црпним станицама. Ови објекти се морају се задржати и у будућим 

плановима онако како су унети у катастар као водно земљиште, да се обезбеди њихова сигурност и 

одржавање. Дуж насипа, према брањеном терену у појасу ширине 60 m могу се градити само објекти 

нискоградње (пут, паркинг) како би се обезбедила проходност за службу одбране од поплава. У форланду 

(небрањеном делу) од ножице насипа према реци у појасу ширине 10 m не могу се градити никакви објекти, а 

даље према реци само изузетно. Објекти у форланду морају бити на стубовима (изузетно на високој обали 

могу бити без стубова)  и могу имати само привремени карактер до момента техничких и других разлога за 

њихово уклањање. Отпадне воде се морају прикључити на постојећу канализацију. Уколико не постоји 

канализација отпадне воде се  морају упуштати у водонепропусне септичке јаме које се морају празнити у 

сарадњи са   

Поплавна вода може бити контаминирана са отпацима или отпадним водама, отпадом животињског порекла, 

или другим отпадом, из одводних канала или околних подручја и на тај начин може бити контаминирана 

бактеријама или хемијским агенсима. Ипак, сваки контаминант у води је обично веома разблажен тако да је на 

тај начин ризик оболевања нижи.  

5.2.    Поплаве    као    реметилачки    фактор    здравствене    заштите становништва   

На територији града Сремска Митровица, сви  објекти за здравствену заштиту се не налазе у рејону дејства 

могућих појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде и не очекују штетне последице. Дејством 

поплава, ни подземне воде немају утицај на објекте здравствене заштите.  

Општа болница ,,Сремска Митровица'' и Дом здравља ,,Сремска Митровица'' налазе у близини реке Саве. 

Међутим, насип који се налази у том делу приобаља је на  такав  да  само  екстремно  високи  водостаји  могу  

значајније  угрозити  ове здравствене установе.  
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5.3.  Поплаве као опасност за материјална и културна добра и животну средину   

На територији града, већина материјалних и културних добра (цркве и храмови, спомен куће, амбари и 

котобање, као и сви репрезентативни објекти у културолошком и верском смислу), не налазе се у рејону 

дејства могућих појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде и не очекују штетне последице на 

истим. Подземне воде немају значајнији утицај на наведене објекте.  

Међутим, у погледу животне средине, постоје опасности да она целокупно буде угрожена под утицајем 

поплава. Наиме, индустријска зона се налази на левој обали реке Саве, те би тзв. процена ''стогодишњих вода'', 

тј. ванредно великих поплава могла да угрози целокупну индустријску производњу у Сремској Митровици. 

Примера ради ТЕ-ТО Сремска Митровица се налази у зони угрожених објеката од поплава (у поглављу 2.1.3.1. 

ове Процене је утврђено да се унутар комплекса складишти опасан отпад), као и лука ''Легет'' у којој се налазе 

велике количине дизел горива. Уколико би дошло до плављења ова два објекта, могло би значајно да угрози 

животну средину, јер би велике количине дизела, као и опасног отпада ушло у реке и довело би до помора 

животињског света, могле би бити угрожене и многе биљне и животињске врсте. Стога се препоручује да 

уколико дође до плављења, односно уколико се очекују полаве да се измести опасан отпад, али и да се измести 

дизел-гориво.   

5.4.  Поплаве као узрок опасности по заштићена природна добра  

Поплаве могу утицати на специјални резерват природе Засавица. Ипак, без обзира што су мајске поплаве 2014. 

године биле поплаве вода које се догађају једном у хиљаду година, резерват није био нарочито погођен овим 

поплавама. Наиме, уз рад чуварске службе и Покрета горана Сремска Митровица, направљени су бедеми од 

дрва и целокупан резерват је спасен од ширења поплавног таласа.  

Последице по водотокове и биљни и животињски свет нису забележени, или их је било у мањем обиму.   

5.5.  Поплаве као опасност по саобраћајну инфраструктуру  

На територији града Сремска Митровица саобраћајна инфраструктура не би била под утицајем евентуалних 

поплава, осим што постоји могућност да поплаве обухвате саобраћајну инфраструктуру у непосредној 

удаљености од речних водотокова. Тако би нпр. у Сремској Митровици могли бити угрожени путеви у 

индустријској зони, због близине реке Саве.   

Такође, постоји могућност и да буду угрожен и државни пут I реда бр. 21 у источном делу локалне самоуправе 

Сремска Митровица, који се надовезује на правац Н. Сад–Шабац и то у околини насеља Јарак. Посебно је 

приметно било током мајских поплава 2014. године, када је у периоду 17. до 21. маја био угрожен наведени 

државни пут I реда. На државном путу II А реда број 124, деоница С. МитровицаДреновац-Шабац било је 

проблема због надошле воде, те се у случају обилних поплава могу очекивати проблеми и на овом 

путу,као и на путу С. Митровица Богатић. 

  

 

 



Број 8/IV СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 28 - 
 

  



Број 8/IV СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 29 - 
 

V РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА  

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације доноси, за 

територију града градоначелник.  

Одлуком о проглашењу ванредне ситуације, активира се Градски штаб за ванредне ситуације Града Сремска 

Митровица, који преузима све послове организације и спровођења мера за одбрану од поплава.  

У организационој структури посебну улогу има Главни руководилац одбране од поплава као и представници 

водопривредних предузећа, као и стручна лица која најбоље могу оценити размере поплава, проценити 

хидролошку ситуацију, тенденције промена, као и техничке могућности одбране од великих вода. 

Оперативним планом одбране од поплава Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“ бр. 

5/2017),одређена су лица и надлежна предузећа за организовање и спровођење одбране од поплава за подручје 

Републике Србије, тако да су у делу који се односи на подручје Града Сремска Митровица, односно водно 

подручје „Срем“, деоница С.2.одређени:  

1. За руководиоца одбране од поплава: Божидар Белош, моб.тел.: 066/850-93-35, тел.: 021/488-14-65, факс: 

021/557-379, e-mail: bbelos@vodevojvodine.com  

-  за заменика руководиоца: Звонко Матин, моб. тел.: 066/833-17-61, тел.: 021/488-14-64  

2. За надлежно водопривредно предузеће:  

-  ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25. тел. 021/557-418,  

021/ 488-14-65, факс: 021/557-379, e mail: odbrana@vodevojvodine.com  

3. За надлежно водопривредно предузеће за спровођење мера редовне и ванредне одбране од поплава:  

-  ВП „Сава“, Сремска Митровица, тел. 022/622-661, e-mail: vpsava@sezampro.rs Директор Славко Дубљевић 

тел.моб. 063/123-71-91  

ДВП „Хидросрем“, Сремска Митровица, тел. 022/612-318, 022/625-555, e-mail: hidrosrem@ptt.rs , Директор 

Горан Звонар, моб.тел. 064/823-08-00.   

1. Градски штаб за ванредне ситуације Града Сремска Митровица 

Решењем Скупштине Града Сремска Митровица бр. 02-39/2015-I од 17.04.2015. године именован је Градски 

штаб за ванредне ситуације Града Сремска Митровица који спроводи и организује одбрану од поплава на 

територији Града Сремска Митровица, у саставу:  
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П Р Е Г Л Е Д  ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

  

Функција/Радно место  Име  Презиме  тел.посао  факс  мобилни тел.  e-mail  

Командант/ 

Градоначелник  Владимир   Санадер  
022/610-566  022/610-562  064/889-45-91  

  

gradonacelniksm 

@gmail.com  

Заменик команданта/ 

Заменик градоначелника  Светлана   Миловановић  

022/610-572  

  

022/610-562  

  

064/8568463  

  

zamengrad@  

sremskamitrovica.  

org.rs  

Начелник / Шеф одсека 

за управљање ризицима 

и цивилну заштиту  

Предраг  Владисављевић  022/610-570  022/610-580  064/8929566  czosm@mup.gov.rs  

Члан/ Начелник 

полицијске управе  

Ђура  Мандић  022/610-633  022/610-633    zamnacsm@mup.g 

ov.rs  

  

Члан/ командант 

ватрогасно- спасилачког  

батаљона  

Владимир  Дрмановић  022/614-641  022/623-616  064/8920979  ovs.022@gmail.co 

m  

Члан/директор опште 

болнице  

Живко  Врцељ  022/610-222 

локал 134  
022/617-025  069/610-792  

  

info@obsm.rs  

Члан/ директор Дома 

здравља  

Владимир  Лукић  022/615-105  022/615-105  064/980841  

064/8770600  

direktor@dzsm.rs  

Члан/ директор Завода за 

заштиту здравља  

Нада  Петковић Зец  022/610-511  022/636-509  069/1608983  info@zdravlje-sm 

org.sm  

Члан/ начелник ГУ за 

опште и заједничке 

послове  

Мирослав  Јокић  022/610-261  022/610-621  064/8894668  osm_uprava_5@ 

ptt.rs  

Члан/ начелник ГУ за 

урбанизам, комуналне и  

Весна   Вујановић  022/610-559  022/610-559  

  

064/802-57-33  

  

osm_uprava6@ 

ptt.rs  

инспекцијске послове        

Члан/ начелник ГУ за 

културу, спорт и 

омладину  

Илија  Недић  022/610-616  022/610-617  064/4628363  osm_uprava_9@ptt. 

rs  
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Члан/ начелник ГУ за 

буџет и финансије  

Душко  Шарошковић  022/610-632  022/610-632  064/8894505  osm_uprava_8@ 

ptt.rs  

Члан/ начелник ГУ за 

пољопривреду  

Владимир  Настовић  022/618-265  022/610-559  064/8025731  osm_uprava11@ptt. 

rs  

Члан/ начелник ГУ за 

образовање  

Мирјана  Пјевац  022/618-264  022/618-262  064/8025728  guprava12@  

sremskamitrovica. 

org.rs  

  

Начелник ГУ за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске  

послове  

Мирослав   Јовановић  022/632-950  /  064/856-84-54  

  

guprava7@sremska 

mitrovica.org.rs  

Начелник ГУ за 

здравствену и социјалну   

заштиту   

Војислав   Мирнић  022/610-614  022/610-261  064/8568455  

  

guprava10@  

sremskamitrovica.  

org.rs  

Начелник ГУ за 

инфраструктуру и 

имовину  

Саша   Бугаџија  022/623-788  

  

/  069/829-31-90  

  

/  

Члан/ директор ЈКП 

Водовод  

Борислав   Бабић  022/611-976  

  

022/624-442  062/886-72-55  

  

vodovodsm_pr@mt 

s.rs  

Члан/ Директор ЈКП 

Комуналије  

Радослав  Јевремовић  022/624-500  022/624-521  069/712420  komunalije1@ 

оpen.telecom.rs  

Члан/директор Друштва са 

ограниченом  

одговорношћу за  

одржавање стамбеног и 

пословног простора  

,,Градско становање''  

Сремска Митровица  

Милош  Ковач  /  /  064/889-47-41  
office@gradskost 

anovanje  

Члан/директор ЈП за 

послове урбанизма  

,,Урбанизам''  

Мирјана   Вашут  022/626-555  /  064/8894719  urbanizamsm@g 

mail.com  

Члан/директор ЈП 

„Сремгас“  

Даница  Недић  022/610-069  022/610-070  064/8894595  danicakekicnedic 

@gmail.com  

Члан/директор 

„Сирмијум пут“ ДОО   

Мирослав   Кесер  022/618-040  /  060/525-02-03  preduzece.sirmijum 

putsm@yahoo.com  
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Члан/ директор 

Хидрограђевинар АД  

Милорад  Ковачевић  022/622-462  022/621-936  064/8237600  hidrograđevinarsm 

@ open.telecom.rs  

Члан/ директор ВП Сава  Славко  Дубљевић  022/622-661  022/622-661  063/1237191  

  

vpsava@ 

sezampro.rs  

Члан/ директор ДВП 

Хидросрем  

Горан  Звонар  022/625-555  022/621-318  064/8230800  hidrosrem@  

ptt.rs  

Члан/ директор Центра 

за социјални рад Сава  

Снежана  Станисављев ић  022/610-281  022/623-376  064/2150063  csrsavasm@  

ptt.rs  

Члан/ секретар Црвеног 

крста  

Татјана  Јованчевић  022/625-550  022/621-938  062/200246  sremskamitrovica@ 

redcross.org.rs  

Члан/мајор III мисије 

Војске Србије  

Ненад  Моро  022/610-212 

локал 581  
022/610-212 

локал 557  
064/6601099  CVS1415@gmail.c 

om  

  Градски штаб обавља следеће послове:   

- предлаже Градоначелнику доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације;  

- руководи и координира радом субјеката система заштите и спасавања у  

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;  

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;  

- разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама;  

- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;  

- наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама;  

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим 

мерама;  

- разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених 

правних лица;  

- сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;  

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;  

- доноси наредбе, закључке и препоруке;  

- сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;  

- именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима;  - разматра и предлаже доношење 

одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Града Сремска Митровица;  

- ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за Град;   - обавља и друге послове у 

складу са законом;  

- доноси Пословник о свом раду и Годишњи план рада.  
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Основни задатак Градског штаба за ванредне ситуације Града Сремска Митровица састоји се у координацији 

свих субјеката одбране и синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода и леда.   

2. Имена одговорних лица и називи предузећа, организација и установа који се задужују за оперативно 

спровођење одбране од поплава и леда на подручју Града  

Сремска Митровица  

У циљу спровођења Оперативног плана одбране од поплава и леда Града Сремска Митровица, посебно мера 

утврђених у тачки 2., подтачке 3. – одређују се предузећа, организације и установе који се задужују за 

оперативно спровођење одбране од поплава и леда на територији Града Сремска Митровица, као и лица за 

руковођење одређена као одговорна лица:  

  

Редни 

број  

Назив предузећа, 

организације, 

установе  

  

Адреса  

  

Телефон  

Име и презиме 

одговорног лица  

1.  ВП „Сава“  Ср.Митровица, 

Променада бр. 13.  

022/622-661  

      

063/1237191  

Славко 

Дубљевић  

2.  ВП 

„Хидрограђевинар“  

Ср.Митровица, 

Променада бр. 13.  

022/622-462  

064/823-76-00  

Милорад 

Ковачевић  

3.  ДВП „Хидросрем“  Ср. Митровица, 

Променада бр. 13.  

022/612-318  

064/823-08-00  

Горан Звонар  

4.   ВП „Регулације“  Ср. Митровица, 

Променада бр. 13.  

022/626-344  

064/823-72-00  

Љубо Јакшић  

5.  ДП „Сава“ Шабац  Шабац, Јанка 

Веселиновића бр.  

29.  

015/321-841  

064/841-70-22  

Недо Марковић  

6.  Завод за заштиту 

здравља  

Ср.Митровица, 

Стари шор бр. 47.  

022/610-511  

069/1608983  

Нада Петковић 

Зец  

7.  Полицијска управа  Ср.Митровица, Св. 

Димитрија бр.  

2.  

022/610-633  

  

Ђура Мандић  

8.  Одељење за ванредне 

ситуације  

–Сремска  

Митровица  

  

Ср.Митровица, 

Св.Димитрија бр.  

8.  

  

022/610-571  

064/8929566  

Предраг 

Владисављевић  
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9.  Центар за социјални 

рад  

„Сава“  

Ср.Митровица, 

Променада бр. 9.  

022/610-281  

064/215-00-63  

Снежана 

Станисављевић  

 

3. Стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од леда, поплава, 

несрећа на води и под водом и клизишта 

Р 

е 

д 

. 

б 

р 

.  

ФУНКЦИЈА 

У ТИМУ   
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

-Функција-занимање изван 

стручно оперативног тима  

-назив органа,предузећа  Телефон   

(фиксни, мобилни, факс  

и E-mail )   

1  2  3  4  5  

1 

.  

Руководилац 

тима  Славко Дубљевић  Директор ВП "Сава"  

022/622-661 

063/123-7191 

факс: 022/622-611  

Е-mail: vpsava@sezampro. 

rs  

2 

.  

Заменик 

руководиоца 

тима  
Mирослав Јовановић   

в.д начелник Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске  

послове   

064/856-84-54  

3 

.  
Члан тима  Љуба Јакшић  Директор ВП "Регулације"  

022/626-344,   

063/534-865, 064/823-7200 

факс: 022/626-344 Е-mail: 

regulacije@ptt.rs  

4 

.  
Члан тима  Мирослав Ратковић  

Дипл. инж. грађ. ГУ за 

инфраструктуру и имовину  

022/623-788 

064/889-4714 

факс: 022/623-788  

5 

.  
Члан тима  Горан Звонар   директор ДВП Хидросрем "  

022/625-555 

064/8230800факс:  

022/612-318  

Е-mail: hidrosrem@ptt.rs  

6 

.  
Члан тима  Милорад Ковачевић  Директор ВП "Хидрограђевинар"  

022/622-462 

064/823-7600 

факс: 022/621-936  
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Е-mail: hidrogradjevinarsm  

@open.telekom.rs  

7 

.  
Члан тима  Владимир Настовић  

в.д начелник Градске управе за 

пољопривреду и заштиту животне  

средине  

022/610-614 064/802-57-

31 факс: 022/610-261 E-

mail: osm_uprava_10@ 

ptt.rs  

8 

.  
Члан тима  Перо Малешевић  

Порески инспектор (специјализована 

јединица цивилне заштите за 

спасавање на води и под водом)  

062/510-051 

064/889-4642 E-mail:  

malesevicpero@gmail.com  

 

Задаци Стручно оперативног тима за заштиту и спасавање од леда, поплава, несрећа на води и под водом и 

клизишта:   

  

1.  Редовно прати прописе који регулишу област  (односно задатке),  за које је образован,   

2. Учествује у изради дела Процене угрожености за део мера и задатака заштите и спасавања за које је 

образован,  

3.  Учествује у изради прилога Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,  

4.  Предлаже Штабу доношење адекватних мера (превентивних и оперативних) из оквира својих надлежости,  

5.  Сарађује са надлежним органима и другим правним лицима у релизацији задатака за које је образован,  

6.  Учествује у стручном оспособљавању и обучавању, које спроводе надлежни органи, у складу са Законом,  

другим позитивним прописима  и  по наредби команданта Штаба,  

7. У случају проглашења ванредног стања и мобилизације, стручно оперативни тим непосредно учествују у 

извршавању задатака заштите и спасавања из своје надлежности, у складу са наређењима  и  закључцима  

Штаба,  

8.  Извршава и друге задатке заштите и спасавања у складу са позитивним прописима и по наређењу 

команданта Штаба.  

VI МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

1. Превентивне мере и припреме за одбрану од поплава   

 

Р.бр.  Опис мера  Извршилац задатка  Напомена  

1  

Стриктно придржавање 

административних и техничких 

прописа за безбедност лица, 

материјалних добара и животне 

средине у областима од интереса за 

смањење ризика од поплава 

(водопривреда, урбанизам, 

пољопривреда, комуналије и друге 

делатности)  

органи локалне самоуправе, 

привредна друштва, правна и 

физичка лица која своју делатност 

и активност обављају на територији 

Града Сремска  

Митровица  

Контролу 

вршити у 

прописаним 

роковима, од 

стране 

надлежних 

органа  
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2  

Редовно одржавање и чишћење 

постојећих канала, уже околине 

истих и других објеката од интереса 

за несметано отицање вода  

јавна водопривредна предузећа 

органи локалне самоуправе, 

привредна друштва, месне 

заједнице  

  

3  

Доношење свог Плана одбране од 

поплава и достављање надлежном 

органу  

јединица локалне самоуправе    

4  

Уградња и реализација елемената 

заштите од поплава у планове 

одрживог развоја, у циљу заштите од 

штетног дејства вода  

органи локалне самоуправе, 

привредна друштва,  

  

  

5  

Образовање радних јединица и 

организовање и обука за заштиту од 

поплава  

сектор за ванредне ситуације,  

органи локалне самоуправе  

  

У сарадњи са 

надлежним 

органима  

6  Осигурање имовине од поплава  

органи локалне самоуправе, 

предузећа и друга правна лица чија 

је имовина односно продручје 

угрожено поплавама физичка лица  

  

У сарадњи са 

осигуравајућим 

друштвима  

7  

Праћење и благовремено 

обавештавање о опасностима у  

области заштите од поплава  

  

органи локалне самоуправе 

привредна друштва, месне 

заједнице  

  

8  

Координација утврђених активности 

свих субјеката који учествују у 

одбрани од поплава, са акцентом на 

успостављање сарадње са 

предузећима којима је поверено 

одржавање заштитних објеката за 

одбрану од поплава  

градски штаб за ванредне ситуације 

Града Сремска  

Митровица  
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2. Преглед мера приправности   

 

Сте 

пен  Мере  Задаци  Извршиоци  
Напоме 

на  

I  

Увођење редовне 

одбране од поплава  

Осматрање насипа, рад 

црпних станица  
ВП „САВА“  одмах  

Ажурирање докумената  

Ажурирање Оперативног 

плана и прилога са новом 

ситуацијом  

Градски штаб за ванредне 

ситуације; Стручно –

оперативни тим за одбрану 

од поплава, леда, несрећа 

на води и под водом и 

клизишта  

  

24 часа  

Увођење дежурства  

24 x дежурство у 

одређеним јавним 

службама – по одлуци 

комаданта  ГШ за 

ванредне ситуације  

Јавна предузећа и 

установе, органи локалне 

самоуправе  

одмах  

Превентивне мере  
Спровођење појачаних 

превентивних мера  

Јавна предузећа и установе, 

органи  

локалне самоуправе  

  

24 часа  

II  

  

  

Увођење ванредне  

одбране од поплава  

  

  

Осматрање насипа и рада 

црпних станица, праћење 

водостаја реке Саве  

ВП „САВА“  одмах  

Дежурство у Граду 

Сремска Митровица  

Увођење 24h  дежурство у 

згради Градске управе, 

субјекти чији је оснивач 

град,јавна водопривредна 

предузећа  

Градски штаб за ванредне 

ситуације; Стручно –

оперативни тим за одбрану 

од поплава, леда, несрећа 

на води и под водом и 

клизишта  

  

одмах  
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Непосредна опасност од 

поплава  

Спровођење мера за случај 

непосредне опасности од 

поплава  

Према Оперативном плану 

и Плану заштите и 

спасавања  

8 часова  

Провера људства и  

средстава  

  

Утврђивање тренутног броја 

расположивог људства и 

средстава  

Оспособљена привредна 

друштва и др.правна лица 

значајна за заштиту и 

спасавање, органи локалне 

самоуправе; месне 

заједнице и предузећа  

  

24 часа  

III  

Ванредна ситуација 

одбране од поплава  

Одбрана насипа,црпљење 

воде из канала и радови на 

каналској мрежи  

ВП „САВА“, ДВП 

„Хидросрем“  
  

Дежурство у месним 

заједницама,предузећ 

има и установама чији је 

град оснивач, 

оспособљена привредна 

друштва и др.правна 

лица  

Увођење 24- часовног 

дежурства у угроженим  

МЗ и предузећима  

Месне заједнице и 

предузећа  
одмах  

Информисање грађана о 

опасностима од поплава  

Информације даје 

градоначелник и Градски 

штаб за ванредне ситуације  

Медији на територији 

града,сајт града  
одмах  

Наступање ефеката 

поплава  

Спровођење мера реаговања 

када наступи поплава  

Према Оперативном плану 

и Плану заштите и 

спасавања  

одмах  
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2.1. Увођење мера приправности  

  

  

Задатак  Начин извршења  Извршиоци  

Увођење мера 

приправности  

У случају повећане опасности од поплаве   

уводе се поједине мере првог реда  

Градски штаб за ванредне 

ситуације;  

Стручно –оперативни тим за 

одбрану од поплава, леда, несрећа 

на води и под водом и клизишта  

У случају непосредне опасности од 

поплава   

уводе се поједине мере другог степена  

Када је наступила или је очигледно да ће 

наступити поплава  

уводе се све мере трећег степена, осим по 

потреби узбуњивање и мобилизација  

  

Преношење мера 

приправности  

Позивање извршиоца мера телефоном и 

писмено уручење мера у згради  

Градске управе  

Градски штаб за ванредне 

ситуације;  

Стручно –оперативни тим за 

одбрану од поплава, леда, несрећа 

на води и под водом и клизишта  

Извештавање о 

спровођењу мера 

приправности  

Писмени извештај се подноси  

Градском штабу за ванредне ситуације 

најкасније 1 час након истека рока за 

извршење мера  

Савет месних  

заједница,предузећа и установе  

чији је град оснивач, оспособљена 

привредна друштва и др.правна 

лица  
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2.2. Преглед извршиоца мера приправности  

  

Орган, предузеће  Адреса  Телефон  Извршилац мера  

Градски штаб за 

ванредне ситуације  

Сремска Митровица, 

ул. Светог Димитрија 

број13  

022/610-572  

022/610-566  

069/889-4635  

Градоначелник Владимир 

Санадер  

022/610-572  

064/802-5719  

Заменик Градоначелника 

Светлана Миловановић  

022/610-566  

022/618-261  

064/889-4548  

Овлашћено лице Дарко 

Ожват  

ЈКП „Комуналије“  
Стари шор 114,  

Сремска Митровица  

022/624-500  

069/712-420  

Директор Радослав 

Јеверемовић  

022/623-110  

069/712-199  

Овлашћено лице Радован 

Миладиновић  

ЈП „Водовод“  
Стари шор 114,  

Сремска Митровица  

022/611-976  

064/82-39-140  
Директор Борислав Бабић  

ЈКП  

„Топлификација“  

Змај Јовина 26,  

Сремска Митровица  

022/610-584  

063/520-408  

Директор Славко Сладојевић  

„ЈКП“ Сремгас  

Трг Војвођанских 

бригада 14Л, Сремска 

Митровица  

022/610-069  

022/624-657  

064/889-4591  

Директор Даница Недић  

  

  

Дом здравља  

                                       

  

  

Стари шор 65,  Сремска 

Митровица  

022/615-105  

062/505458  

Директор Владимир Лукић  

022/610-222 локал 

241 065/286-7245  

Овлашћено лице Јасмина 

Крнетић- Протил  

Aпотека Сремска Светог Димитрија  022/615-978  Директор Драган Божић  
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Митровица  42/А, Сремска 

Митровица  

063/618-218  

022/611-070  

062/152-64-65  

Овлашћено лице Марјан 

Радошевић  

Центар за социјални 

рад „Сава“ Сремске 

Митровица  

Променада 9,  

Сремска Митровица  

022/610-281  

064/215-00-63  

Директор Снежана 

Станисављевић  

022/623-376  

069/11-90-815  

Овлашћено лице Милица 

Куриџа  

Пословно спортски 

центар „Пинки“  

Трг Светог  

Димитрија 36,  

Сремска Митровица  

022/611-555  

064/889-46-27  
Директор Васиљ Шево  

022/611-555  

064/889-46-16  

Овлашћено лице Симуновић 

Драган  

 

3.Одбрана од унутрашњих поплава   

  

Мера  Задатак  Извршиоци  

Дежурство на каналима  
Дежурство на уским грлима канала 

пропусти, мостови, уставе, каскаде  
ДВП „Хидросрем“  

Санација канала за 

одводњавање  

Уклањање препрека на каналима, 

чишћење канала, устава, пропуста, код 

мостова, ванредни земљани радови, 

уништавање вегетације  

ДВП „Хидросрем“  

Санација канала на 

пољопривреном земљишту  

Уклањање препрека на каналима, 

чишћење канала, уништавање 

вегетације на каналима  

ДВП  

„Хидросрем“,власници и 

корисници земљишта  

Санација насипа  
Санација слабих места на насипу, због 

процедне и провирне воде из Саве  ВП „САВА“  

Шлицовање на њивама  

Шлицовање на њивама у 

депресијама ради прихвата 

очекиваних унутрашњих вода  

Власници и корисници 

земљишта  
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Стабилне црпне станице  
Непрекидан рад стабилних црпних 

станица 24 часа  
ДВП „Хидросрем“  

Покретне црпне станице  
Укључивање у рад покретних црпних 

станица – по потреби  
ВП „САВА“  

Додатна материјална средства  

Ангажовање додатних радних машина, 

материјалних средстава, алата и 

људства  

Градски штаб за ванредне 

ситуације  

 

4. Информисање јавности 

 

Врста информације  Информацију даје  Напомена  

Информисање грађана о 

опасности од поплава  

Командант Градског штаба 

за ванредне ситуације ( по 

положају Градоначелник 

Града) и Градски штаб за 

ванредне ситуације  

Медији на територији града,леци, 

флајери..сајт града  
Информисање грађана о 

предузетим мерама  

Разна обавештења  
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VII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АЛАТА, МАТЕРИЈАЛА, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ОПЕРАТИВНО СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СР. МИТРОВИЦА 

  

  

Ред.број  

  

МЕХАНИЗАЦИЈА  

  

ОЗНАКА-ТИП  

  

КОЛИЧИНА  

Одговорно лице у 

правном лицу  

  

  

1. ДВП „ХИДРОСРЕМ“ – Сремска Митровица  

  

  

1.  Мобилно црпно 

постројење  

„Агро 10“  1    

  

  

  

  

  

  

  

  

Горан Звонар  

2.  Мобилно црпно 

постројење  

„Агро 5“  1  

3.  Мобилно црпно 

постројење 500 l/s на 

кардански погон  

    

1  

4.  Мобилна црпна 

постројења 

капацитета  

1м3/мин  

    

7  

5.  Трактор за 

транспорт и погон 

моб.црпних агрегата  

    

2  

6.  Багер    2  

7.  Булдожер    1  

8.  Камион    2  

9.  Вучни воз    1  

10.  Каминонет - путар    4  

11.  Теренско возило    3  

12.  Агрегат    2  



Број 8/IV СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 44 - 
 

13.  Компресор    2  

14.  Вибро набијач    2  

  

2. ВП „РЕГУЛАЦИЈЕ“ – Сремска Митровица  

  

  

1.  Пловни багер   „Стара Сава“  1    

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  Пловни багер   „Нова Сава“  1  

3.  Моторни тегљач   „Модран“  1  

4.  Моторни тегљач  „Змај II“  1  

5.  Пловни објекати 

„сенкери“  

  2  

6.  Багер  Г 1000  1  

7.  Багер  „Бobcat“  1  

8.  Утоваривач  УЛТ 160  1  

 

9.  Камион кипер  „РАБА“  1  Љубо Јакшић  

  

  

  

  

10  Камион кипер  „ФАП“  1  

11.  Тракторска цистерна  М-69  1  

12.  Машинска 

радионица  

    

13.  Путничко возило  BMW  1  

14.  Путничко возило  „Dacia“  1  

15.  Теренско возило  „Dacia“  4  

16.  Опрема за геодетска  

снимања-мобилни 

чамац  

    

1  
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2. „ХИДРОГРАЂЕВИНАР“ АД  

  

  

1.  Камион  ФАП 26-28  1    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Милорад  

Ковачевић  

2.  Вучни воз    1  

3.  Камион  ФAП 19-21  1  

4.   Камион  ФAП 19-21  1  

5.  Багер  БГХ 1000  1  

6.  Багер  Г 700  1  

7.  Багер kamacu  PC210LC-8k  1  

8.  Багер kamacu  PC180LC-8k  1  

9.  Ровокопачутоваривач  WB93 R-2  1  

10.   Ровокопачутоваривач  ICB4CX  1  

11.  Булдожер  RDB 200  1  

12.  Булдожер  TG 220  1  

13.  Булдожер  TG 140  3  

14.  Булдожер  TG 110  1  

15.  Булдожер  ČTZ M 10B  1  

16.  Булдожер kamacu  D65 EO  2  

17.  Булдожер kamacu  D61 EX 15EO  1  

18.   Вибројеж  VVV-6/7  1  

19.  Виброплоча    1  

20.  Виброваљак  SVV 7  1  

21.  Виброваљак (мали)    1  

22.  Вакер набијач    1  
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23.  Пумпа за воду  VEDA  1  

24.  Пумпа за воду  ТОМОS  1  

  

РТЦ ЛУКА „ЛЕГЕТ“ АД Сремска Митровица  

  

 

 

1.  Утоваривач  ULT 220 IX  1    

Зоран Нешић  
2.  Утоваривач  ULT 160 VI  1  

3.  Утоваривач  ULT 160 X  1  

4.  Булдожер  TG 140  1  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 87-3/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                        Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

141. 

На основу члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 31.05.2017.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Допуну развојног плана ПУ „Пчелица“ Сремска Митровица усвојен од стране 

Управног одбора дана 11.05.2017.године. 

II 

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

Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 022-78/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица   

                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                      Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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142. 

На основу члана 35.  тачка 23. Статута Града  

Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска 

Митровица“ бр.13/2012), Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

31.05.2017.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

предшколског програма Предшколске установе 

„Пчелица“ у Сремској Митровици усвојенe од 

стране Управног одбора на седници одржаној 

11.05.2017.године. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-79/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица 

                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

143. 

На основу члана 135. Закона о здравственој 

заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013,  

93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 35. став 1. 

тачка 10. Статута града Сремска Митровица („Сл. 

лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на седници 

одржаној    31.05.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ СА  ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

Доктор ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, специјалиста 

физикалне медицине и рехабилитације из Сремске 

Митровице, Паробродска 37, разрешава се 

функције вршиоца дужности директора Дома 

здравља 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:022-82 /2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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144. 

На основу члана 134. Закона о здравственој 

заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013,  

93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 35. став 1. 

тачка 10. Статута града Сремска Митровица 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на седници 

одржаној    31.05.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

Доктор ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, специјалиста 

физикалне медицине и рехабилитације из Сремске 

Митровице, Паробродска 37, именује се за 

вршиоца дужности директора Дома здравља у 

Сремској Митровици, на период од 6 месеци. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-77/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

145. 

На основу члана 135. Закона о здравственој 

заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013,  

93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 35. став 1. 

тачка 10. Статута града Сремска Митровица 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 31.05.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

Мр. пх. спец. ДРАГАН БОЖИЋ из Руме 

разрешава се функције вршиоца дужности 

директора Апотеке 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: 022-81//2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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146. 

На основу члана 134. Закона о здравственој 

заштити („Сл.гласник РС“, бр.107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013,  

93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 35. став 1. 

тачка 10. Статута града Сремска Митровица 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 31.05.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

Мр.пх.спец.ДРАГАН БОЖИЋ из Руме именује се 

за вршиоца дужности директора Апотеке у 

Сремској Митровици, на период од 6 месеци. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-83/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

147. 

На основу члана 41. и 44а  Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016) и 

члана 35. став 1. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска Митровица, 

на седници одржаној 31.05.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА   

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

ДРАГАН ПЕТКОВИЋ из Чалме, ул.Занатлијска 

бр.32 разрешава се дужности члана Управног 

одбора Завода за заштиту споменика културе у 

Сремској Митровици. 

II 

СЛАВИЦА МАРИЋ из Сремске Митровице, ул. 

Фрушкогорска, бр.153 именује се за члана 

Управног одбора Завода за заштиту споменика 

културе 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: 022-76/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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148. 

На основу члана 45. Закона о култури („Сл.гласник 

РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016) и члана 35. 

став 1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 31.05.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА   

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

I 

ДРАГИША КНЕЖЕВИЋ из Лаћарка, ул.Вардина 

бб,  разрешава се дужности члана Надзорног 

одбора Завода за заштиту споменика културе у 

Сремској Митровици. 

II 

РАДИЦА НИКОЛАЈЕВИЋ из Лаћарка, ул.Ђуре 

Ђаковића, бр.28 именује се за члана Надзорног 

одбора Завода за заштиту споменика културе 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: 022-75/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

149. 

На основу члана 17. Одлуке о оснивању друштва са 

ограниченом одговорношћу  „Агенција за рурални 

развој“ д.о.о. Сремска Митровица (3/2013, 7/2013, 

9/2013 и 1/2017)  и  члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

31.05.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ 

„АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ  

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“ 

I 

ДРАГОСЛАВ ШОЈИЋ из Кузмина, ул.Савска 

бр.143, разрешава се дужности  председника 

Надзорног одбора Друштва са ограниченом 

одговорношћу „Агенција за рурални развој града 

Сремска Митровица“, из Сремске Митровице. 

II 

ТАМАРА ЋЕТКОВИЋ из Сремске Митровице, 

ул. Гајева бр.15, именује се  за председника 

Надзорног одбора Друштва са ограниченом 

одговорношћу „Агенција за рурални развој града 

Сремска Митровица“, из Сремске Митровице. 

III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном листу  града  

Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 023-66/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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150. 

На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 

62/2016) и члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

Града Сремска Mитровица на седници одржаној 

31.05.2017.године, донела је                    

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ „ДРАГИЊА НИКШИЋ“  

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ  

ИЗ РЕДА  РОДИТЕЉА  

I 

Дужности чланова Школског одбора Медицинске 

школе „Драгиња Никшић“ у Сремској Митровици 

из реда родитеља разрешавају  се: 

- ЈАНОШЕВИЋ СЛАЂАНА из Руме, Иришка 5 

из реда родитеља 

- ГРУЈИЧИЋ ЈЕЛЕНА из Руме, насеље Тивол 

ламела 5/2 из реда родитеља 

II 

За чланове  Школског одбора Медицинске школе 

„Драгиња Никшић“ у Сремској Митровици из реда 

родитеља именују се: 

 - ЂУКИЋ БОЈАНА из Манђелоса, ул.Саве 

Брњашевић бр.7 из реда родитеља 

 - СЕЛАКОВИЋ СВЈЕТЛАНА из Мартинаца, 

ул.Железничка бр.56 из реда родитеља 

III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а биће 

објављено у „Службеном листу Града Сремска 

Митровица“.  

СКУПШТИНА ГРАДА  СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број: 022-69/2017-I  

Дана: 31.05.2017.године 

Сремска Митровица     

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.  

            

 

 

151. 

На основу члана 7. став 1. Одлуке о јавним 

паркиралиштима („Сл. лист града Сремска 

Митровица“  бр. 19/2016 и 1/2017), и члана 58. став 

1. тачка 11. Статута града Сремске Митровице 

(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 13/2012), 

на предлог Градске управе за саобраћај, комуналне 

и инспекцијске послове града Сремска Митровица, 

Градско веће града Сремска Митровица, на својој 

19.седници одржаној дана 26.05.2017.године, 

донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОДРЕЂИВАЊУ  

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

I 

1. ОДРЕЂУЈУ СЕ јавна паркиралишта у 

граду Сремска Митровица за чије коришћење се 

врши наплата таксе за паркирање (посебна 

паркиралишта) по зонама:ЗОНА I (црвена зона-

дозвољено  паркирање без ограничења): 

- улица Краља Петра I – број паркинг места 

84; 

- улица Светог Димитрија (од броја 2 до 

броја 10) – број паркинг места 27; 

- улица Вука Караџића-број паркинг места 

30; 

- Трг Николе Пашића- сва паркинг места 

осим 13 паркинг места уз ивицу коловоза улице 

Шећер сокак - број паркинг места 30; 

- Житни трг-број паркинг места 37; 

- улица Масарикова (лева страна од броја 1 

до броја 5 и десна страна од броја 4 до броја 6)-број 

паркинг места 25; 

- паркинг у улици Вука Караџића (испред 

хотела „Сирмиум“, осим паркинг места која се 

налазе уз зграду Историјског  архива „Срема“)-број 

паркинг места 16; 

- улица Шећер сокак – обе стране – број 

паркинг места  - 72;  

- Трг Николе Пашића (испред ТЦ „Мадеса“ 

од раскрснице са улицом Шећер сокак до 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 



Број 8/IV СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 52 - 
 

раскрснице са улицом Ђуре Јакшића)-број паркинг 

места 23. 

2.  (укупно: 344 паркинг место)ЗОНА II 

(зелена зона-дозвољено  паркирање без 

ограничења): 

- Соларски трг-број паркинг места 46; 

- улица 28. Марта-број паркинг места 40; 

- улица Пушкинова – десна страна од 

раскрснице са улицом Паробродска до раскрснице 

са улицом 28. Март – број паркинг места 17;  

- паркиралиште „MAXI“ и ВП „САВА“ – 

број паркинг места – 95  

- улица Светла – број паркинг места - 13 

(укупно: 211  паркинг места).  

3. ЗОНА III (жута зона-дозвољено 

паркирање без ограничења): 

- Трг Војвођанских бригада-број паркинг 

места 120; 

- улица Светог Димитрија (од броја 12 до 

краја)-број паркинг места 71; 

- паркинг код Палате правде-број паркинг 

места 25; 

- улица Краља Петра I (други део, од улице 

Стари шор до улице Северни бедем) – број 

паркинг места - 52; 

- улица Северни бедем (од улице Краља 

Петра I до улице Саве Ковачевића – број 

паркинг места - 8 

- улица Светог Саве (лева страна од броја 1 

до 11-раскрсница са улицом Масарикова)-број 

паркинг места 20; 

- улица Змај Јовина  (од Доситејеве улице до 

Масарикове) – број паркинг места – 10; 

- улица Доситејева – број паркинг места - 30 

- улица Масарикова (лева страна од броја 7 

до краја и десна страна од броја 6 до краја)-број 

паркинг места 40; 

- паркинг код ЈКП „Топлификација“ – угао 

улица Змај Јовине и Масарикове- број паркинг 

места 35 

- улица Јупитерова – обе стране – број 

паркинг места 81; 

- улица Променада (Диспанзер на Сави) – 

број паркинг места 42; 

- улица Рибарска обала – број паркинг места 

– 88; 

- улица Занатлијска – број паркинг места – 

38; 

- улица Музејска – број паркинг места – 15; 

-улица Стари шор, обе стране – број паркинг 

места 78 паркинг места; 

4.                     (укупно 753 паркинг 

места).ЗОНА IV (плава зона – дозвољено 

паркирање без ограничења): 

-паркиралиште „Градска плажа“ (у купалишној 

сезони – од 10. јуна до 10. септембра) – број 

паркинг места – 77. 

(укупно 77 паркинг места) 

II 

Наплата накнаде за коришћење посебних 

паркиралишта из тачке I овог решења врши се у 

времену: 

- ЗОНА I (црвена зона) од 07-19 часова 

радним данима (понедељак-петак) и суботом од 

07:00 до 14:00 часова; 

- ЗОНА II (зелена зона) од 07:00-14:00 

часова радним данима (понедељак-петак) и 

суботом; 

- ЗОНА III (жута зона) од 07:00-15:00 часова 

радним данима (понедељак-петак). 

- ЗОНА IV (плава зона) од 08:00 до 20:00 

часова свих седам дана у недељи. 

Наплату накнаде за коришћење посебних 

паркиралишта из тачке I овог решења врши ЈКП 

„Комуналије“ Сремска Митровица. 

III 

ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица је дужно 

да изврши обележавање посебних паркиралишта из 

тачке I овог решења са одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом и на видном месту да истакне 

обавештење које садржи: зону, начин наплате 

накнаде за коришћење, као и временско 

ограничење коришћења паркиралишта у складу са 

Одлуком о јавним паркиралиштима на територији 

Града Сремска Митровица  и овим решењем. 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о одређивању посебних 

паркиралишта у Граду Сремска Митровица 

Градског већа града Сремска Митровица бр. 352-

23/2017-III од 12.01.2017. године. 
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V 

Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Број:352-779/2017-III 

Дана: 26.05.2017. године 

Сремска Митровица 

                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋA 

Владимир Санадер, с.р.  

 

 

 

152. 

На основу члана 8. Закона о информационој 

безбедности („Службени гласник РС”, број 6/16), 

члана 2. Уредбе о ближем садржају Правилника о 

безбедности информационо-комуникационих 

система од посебног значаја, начину провере 

информационо-комуникационих система од 

посебног значаја и садржају извештаја о провери 

информационо-комуникационог система од 

посебног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 94/16) и 

члана 113. Статута града Сремска Митровица („Сл. 

лист Града Сремска Митровица ”, бр. 13/12), 

Градоначелник града Сремска Митровица, дана 

01.03.2017. године,   д о н е о  је 

 

 

ПРАВИЛНИК  

о безбедности информационо - комуникационог 

система од посебног значаја 

Града Сремска Митровица 

 

 

I.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

  Овим Правилником, у складу са Законом о 

информационој безбедности и Уредбом о ближем  

садржају Правилника о безбедности 

информационо-комуникационих система од 

посебног значаја, начин провере информационо-

комуникационих система од посебног значаја и 

садржај извештаја о провери информационо-

комуникационог система од посебног значаја („Сл. 

Гласник РС“, бр. 94/2016), утврђују се мере 

заштите, принципи, начин и процедуре постизања и 

одржавања адекватног нивоа безбедности система, 

као и овлашћења и одговорности у вези са 

безбедношћу и ресурсима ИКТ система Града 

Сремска Митровица (у даљем тексту: ИКТ систем). 

 

Члан 2. 

 

  Мере прописане овим Правилником се 

односе на све организационе јединице Града 

Сремска Митровица, на све запослене - кориснике 

информатичких ресурса, као и на трећа лица која 

користе информатичке ресурсе Града Сремска 

Митровица. 

 

  Непоштовање одредби овог Правилника 

повлачи дисциплинску одговорност  запосленог-

корисника информатичких ресурса Града Сремска 

Митровица. 

 

  За праћење примене овог Правилника 

обавезује се руководилац Службе информатичких 

послова у Градској управи за буџет и локални 

економски развој Града Сремска Митровица.  

 

Члан 3. 

 

  Поједини термини у смислу овог 

Правилника имају следеће значење: 

 

 1) информационо-комуникациони систем 

(ИКТ систем) је технолошко-организациона целина 

која обухвата: 

(1) електронске комуникационе мреже у смислу 

закона који уређује електронске комуникације; 

(2) уређаје или групе међусобно повезаних уређаја, 

таквих да се у оквиру уређаја, односно у оквиру 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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барем једног из групе уређаја, врши аутоматска 

обрада података коришћењем рачунарског 

програма; 

(3) податке који се похрањују, обрађују, претражују 

или преносе помоћу средстава из подтачке (1) и (2) 

ове тачке, а у сврху њиховог рада, употребе, 

заштите или одржавања; 

(4) организациону структуру путем које се управља 

ИКТ системом; 

  2) информациона безбедност представља 

скуп мера које омогућавају да подаци којима се 

рукује путем ИКТ система буду заштићени од 

неовлашћеног приступа, као и да се заштити 

интегритет, расположивост, аутентичност и 

непорецивост тих података, да би тај систем 

функционисао како је предвиђено, када је 

предвиђено и под контролом овлашћених лица; 

  3) тајност је својство које значи да податак 

није доступан неовлашћеним лицима; 

  4) интегритет значи очуваност изворног 

садржаја и комплетности податка; 

  5) расположивост је својство које значи да 

је податак доступан и употребљив на захтев 

овлашћених лица онда када им је потребан; 

  6) аутентичност је својство које значи да 

је могуће проверити и потврдити да је податак 

створиo или послаo онај за кога је декларисано да 

је ту радњу извршио; 

  7) непорецивост представља способност 

доказивања да се догодила одређена радња или да 

је наступио одређени догађај, тако да га накнадно 

није могуће порећи; 

  8) ризик значи могућност нарушавања 

информационе безбедности, односно могућност 

нарушавања тајности, интегритета, 

расположивости, аутентичности или 

непорецивости података или нарушавања 

исправног функционисања ИКТ система; 

  9) управљање ризиком је систематичан скуп 

мера који укључује планирање, организовање и 

усмеравање активности како би се обезбедило да 

ризици остану у прописаним и прихватљивим 

оквирима; 

  10) инцидент је унутрашња или спољна 

околност или догађај којим се угрожава или 

нарушава информациона безбедност; 

11) мере заштите ИКТ система су 

техничке и организационе мере за управљање 

безбедносним ризицима ИКТ система; 

12) тајни податак је податак који је, у 

складу са прописима о тајности података, одређен 

и означен одређеним степеном тајности; 

13) ИКТ систем за рад са тајним подацима 

је ИКТ систем који је у складу са законом одређен 

за рад са тајним подацима; 

14) компромитујуће електромагнетно 

зрачење (КЕМЗ) представља ненамерне 

електромагнетне емисије приликом преноса, 

обраде или чувања података, чијим пријемом и 

анализом се може открити садржај тих података; 

15) криптобезбедност је компонента 

информационе безбедности која обухвата 

криптозаштиту, управљање криптоматеријалима и 

развој метода криптозаштите; 

16) криптозаштита је примена метода, 

мера и поступака ради трансформисања података у 

облик који их за одређено време или трајно чини 

недоступним неовлашћеним лицима; 

17) криптографски производ је софтвер или 

уређај путем кога се врши криптозаштита; 

18) криптоматеријали су криптографски 

производи, подаци, техничка документација 

криптографских производа, као и одговарајући 

криптографски кључеви; 

19) безбедносна зона је простор или 

просторија у којој се, у складу са прописима о 

тајности података, обрађују и чувају тајни подаци; 

20) информациона добра обухватају 

податке у датотекама и базама података, 

програмски кôд, конфигурацију хардверских 

компонената, техничку и корисничку 

документацију, унутрашње опште правилнике, 

процедуре и слично; 

21) VPN (Virtual Private Network)-је 

„приватна“ комуникациона мрежа која омогућава 

корисницима на раздвојеним локацијама да преко 

јавне мреже једноставно одржавају заштићену 

комуникацију; 

22) MAC адреса (Media Access Control 

Address) је јединствен број, којим се врши 

идентификација уређаја на  мрежи; 

23) Backup је резервна копија података; 

24) Download je трансфер података са 

централног рачунара или web презентације на 

локални рачунар; 

25) UPS (Uninterruptible power supply) је 

уређај за непрекидно напајање електричном 

енергијом; 

26) Freeware је бесплатан софтвер; 
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27) Opensource софтвер отвореног кода; 

28) Firewall је „заштитни зид“ 

односносистем преко кога се врши надзор и 

контролише проток информација између локалне 

мреже и интернета у циљу онемогућавања 

злонамерних активности; 

29) USB или флеш меморија је спољшњи 

медијум за складиштење података; 

30) CD-ROM (Compact disk - read only 

memory) се користи као медијум за снимање 

података; 

31) DVD је оптички диск високог 

капацитета који се користи као медијум за 

складиштење података; 

 

II.   МЕРЕ ЗАШТИТЕ
1
 

 

Члан 4. 

 

  Мерама заштите ИКТ система се обезбеђује 

превенција од настанка инцидената, односно 

превенција и минимизација штете од инцидената 

који угрожавају вршење надлежности и обављање 

делатности, а посебно у oквиру пружања услуга 

другим лицима. 

 

1. Организациона структура, 

са утврђеним пословима и 

Одговорностима запослених, 

којом се остварује управљање 

информационом безбедношћу 

у оквиру Града Сремска 

Митровица 

 

Члан 5. 

 

  Сваки запослени-корисник ресурса ИКТ 

система је одговоран за безбедност ресурса ИКТ 

система које користи ради обављања послова из 

своје надлежности. 

 

  За контролу и надзор над обављањем 

послова запослених-корисника, у циљу заштите и 

безбедности ИКТ система, као и за обављање 

послова из области безбедности целокупног ИКТ 

                                                                 
1
Чл. 4. Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-

комуникационих система од посебног значаја, начину провере и 

садржају извештаја о провери безбедности информационо-

комуникационих системаод посебног значаја 

система Града Сремска Митровица надлежан је 

руководилац Службе информатичких послова у 

Градској управи за буџет и локални економски 

развој Града Сремска Митровица у складу са 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних места у градским управама, Стручној 

служби Скупштине града и Градском 

правобранилаштву Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 

19/2016 и 20/2016). 

 

Члан 6. 

 

  Под пословима из области безбедности 

утврђују се: 

 послови заштите информационих добара, 

односно средстава имовине за надзор над 

пословним процесима од значаја за 

информациону безбедност; 

 дефинисање рола корисника ИКТ система; 

 послови управљање ризицима у области 

информационе безбедности, као и послови 

предвиђени процедурама у области 

информационе безбедности; 

 послови онемогућавања, односно 

спречавања неовлашћене или ненамерне 

измене, оштећења или злоупотребе 

средстава, односно информационих добара 

ИКТ система Града Сремска Митровица, 

као и приступ, измене или коришћење 

средстава без овлашћења и без евиденције о 

томе; 

 праћење активности, ревизије и надзора у 

оквиру управљања информационом безбедношћу; 

 обавештавање надлежних органа о 

инцидентима у ИКТ систему, у складу са 

прописима. 

 

  

 У случају инцидента руководилац Службе 

информатичких послова, обавештава начелника 

Градске управе за буџет и локални економски 

развој, који у складу са прописима обавештава 

надлежне органе у циљу решавања насталог 

безбедоносног инцидента. 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
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2.  Бeзбeднoст рaдa нa дaљину и упoтрeба 

мoбилних урeђaja 

 

Члан 7. 

 

 Запослени-корисници ресурса ИКТ система, 

могу путем мобилних уређаја, који су у 

власништву Града Сремска Митровица, и који су 

подешени од стране Службе информатичих 

послова, да приступају само оним деловима ИКТ 

система који им омогућавају обављање радних 

задатака у оквиру њихове надлежности (Централни 

систем за вођење другог примерка матичних књига, 

електронска пошта), а на основу писане 

сагласности начелника градских  управа. 

 

  Мобилни уређаји морају бити подешени 

тако да омогуће сигуран и безбедан приступ, 

коришћењем VPN мреже ИКТ система и листе 

MAC адреса уређаја путем којих је дозвољен 

приступ, уз активан одговарајући софтвер за 

заштиту од вируса и другог злонамерног софтвера. 

 

  Приступ ресурсима ИКТ система Града 

Сремска Митровица са удаљених локација, од 

стране запослених-корисника, у циљу обављања 

радних задатака, омогућен је путем заштићене 

VPN/интернет конекције. 

 

  Запосленом-кориснику, забрањена је 

самостална инсталација софтвера и подешавање 

мобилног уређаја, као и давање уређаја другим 

неовлашћеним лицима (на услугу, сервисирање и 

сл.). 

 

  ИТ администратор/сервисер, свакодневно 

контролише приступ ресурсима ИКТ система и 

проверава да ли има приступа са непознатих 

уређаја (са непознатих MAC адреса). Уколико се 

установи неовлашћен приступ о томе се путем 

електронске поште одмах, а најкасније сутрадан 

обавештава начелник Градске управе за буџет и 

локални економски развој, а та MAC адреса се 

уноси у «block“ листу софтвера који се користи за 

контролу приступа. 

 

  Приступ ресурсима ИКТ система, са 

приватног уређаја, није дозвољен, осим ако је 

уређај у власништву Града Сремска Митровица, 

оштећен и није обезбеђена замена. 

 

 Евиденцију приватних уређаја са којих ће 

бити омогућен приступ води руководилац Службе 

инфомратичких послова, а по одобрењу начелника 

Градске управе за буџет и локални економски 

развој.  

 

  Приватни уређаји са којих ће се приступати 

ресурсима ИКТ система морају бити подешени од 

стране Службе инфомратичких послова, могу се 

користити само за обављање послова у 

надлежности корисника-запосленог и то само у 

периоду када није могуће користити уређај у 

власништву Града Сремска Митровица. 

 

  Служба информатичких послова, је дужна 

да пре предаје уређаја овлашћеном сервису, 

уколико квар није такве врсте да то онемогућава, 

уради backup података који се налазе у мобилном 

уређају, а потом их обрише из уређаја, и по 

повратку из сервиса поново врати податке у 

мобилни уређај. 

 

 

3. Обезбеђивање да лица која користе 

ИКТ систем односно управљају ИКТ 

системом буду оспособљена за посао 

који раде и разумеју своју  

одговорност 

 

Члан 8. 

 

  ИКТ системом управљају запослени у 

складу са важећом систематизацијом радних места. 

 

  ИТ администратор/сервисер, је дужан/на да 

сваког новозапосленог-корисника ИКТ ресурса 

упозна са одговорностима и правилима коришћења 

ИКТ ресурса Града Сремска Митровица, да га 

упозна са правилима коришћења ресурса ИКТ 

система, као и да води евиденцију о изјавама 

новозапослених – корисника да су упознати са 

правилима коришћења ИКТ ресурса. 

 

  Свако коришћење ИКТ ресурса Града 

Сремска Митровица од стране запосленог-

корисника, ван додељених овлашћење, подлеже 

дисциплинској одговорности запосленог којом се 

дефинише одговорност за неовлашћено коришћење 

имовине. 
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4. Заштита од ризика који 

настају при променама послова 

или престанка радног 

ангажовања лица запослених код 

оператора ИКТ система 

 

Члан 9. 

 

  У случају промене послова, односно 

надлежности корисника-запосленог, Служба 

информатичких послова ће извршити промену 

привилегија које је корисник-запослени имао у 

складу са описом радних задатака, а на основу 

захтева претпостављеног руководиоца. 

 

  У случају престанка радног ангажовања 

корисника-запосленог, кориснички налог се укида. 

 

  О престанку радног односа или радног 

ангажовања, као и промени радног места, 

Кадровкса служба Градске управе за опште и 

заједничке послове у сарадњи са непосредним 

руководиоцем, је дужана да обавести руководиоца 

Службе информатичких послова, ради укидања, 

односно измену приступних привилегија тог 

запосленог-корисника. 

 

  Корисник ИКТ ресурса, након престанка 

радног ангажовања у градској управи, не сме да 

открива податке који су од значаја за 

информациону безбедност ИКТ система. 

 

5. Идентификовање 

информационих добара и 

одређивање  одговорности за 

њихову заштиту 

 

Члан 10. 

 

  Информациона добра Града Сремска 

Митровица су сви ресурси који садрже пословне 

информације града Сремска Митровица, односно, 

путем којих се врши израда, обрада, чување, 

пренос, брисање и уништавање података у ИКТ 

систему, укључујући све електронске записе, 

рачунарску опрему, мобилне уређаје, базе 

података, пословне апликације, конфигурацију 

хардверских компонената, техничку и корисничку 

документацију, унутрашње правилнике који се 

односе на ИКТ систем и сл.)  

 

  Евиденцију о информационим добрима 

води Служба информатичких послова, у папирној 

или електронској форми. 

 

  Предмет заштите су: 

 

• хардверске и софтверске компоненте ИКТ 

система, 

• подаци који се обрађују или чувају на 

компонентама ИКТ система, 

• кориснички налози и  други подаци о 

корисницима информатичких ресурса ИКТ 

система. 

 

6.  Класификовање података тако да ниво 

њихове заштите одговара значају података у 

складу са начелом управљања ризиком из Закона 

о информационој безбедности 

 

Члан 11. 

 

  Подаци који се налазе у ИКТ систему 

представљају тајну, ако су тако дефинисани 

одредбама посебним прописима 
2
. 

 

  Подаци који се означе као тајни, морају 

бити заштићени у складу са одредбама Уредбе о 

посебним мерама заштите тајних података у 

информационо-телекомуникационим системима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 53/2011).  

 

  Детаљан опис информација, носачима 

информација и доступности података налази се у 

Информатору о раду органа и служби Града 

Сремска Митровица (www.sremskamitrovica.rs) 

 

                                                                 
2
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 

Гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09 I 36/10),  Закон о заштити 
података о личности („Сл. Гласник РС“, бр.97/08,104/09-ДР. Закон 

68/12,-ОДЛУКА УС И 107/2012), Закон о тајности података („Сл. 

Гласник РС“, 104/2009), као и Уредба о начину и поступку означавања 
тајности података, односно докумената („Сл. Гласник РС“, бр. 8/2011) 
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7. Заштита носача података 

 

Члан 12. 

 

  Служба информатичких послова, ће 

успоставити организацију приступа и рада са 

подацима, посебно онима који буду означени 

степеном службености или тајности у складу са  

Законом о тајности података, тако да: 

 

• подаци и документи (посебно они са 

ознаком тајности) могу да се сниме (архивирају, 

запишу) на  серверу на коме се снимају подаци, у 

фолдеру над којим ће право приступа имати само 

запослени-корисници којима је то право обезбеђено 

одлуком начелника; 

• подаци и документи (посебно они са 

ознаком тајности) могу да се сниме на друге носаче 

(екстерни хард диск, USB, CD, DVD) само од 

стране овлашћених запослених – корисника, 

Службе информатичких послова. 

 

  Евиденцију носача на којима су снимљени 

подаци, води руководилац Службе информатичких 

послова и ти медији морају бити прописно 

обележени и одложени на место на коме ће бити 

заштићени од неовлашћеног приступа. 

 

  У случају транспорта медија са подацима, 

начелник Градске управе за буџет и локални 

економски развој ће одредити одговорну особу и 

начин транспорта. 

 

  У случају истека рокова чувања података 

који се налазе на медијима, подаци морају бити 

неповратно обрисани, а ако то није могуће, такви 

медији морају бити физички оштећени, односно 

уништени. 

 

 

8.  Ограничење приступа подацима и средствима 

за обраду података 

 

Члан 13. 

 

  Приступ ресурсима ИКТ система одређен је 

врстом налога, односно додељеном улогом коју 

запослени-корисник има. 

 

  Запослени који има администраторски 

налог, има права приступа свим ресурсима ИКТ 

система (софтверским и хардверским, мрежи и 

мрежним ресурсима) у циљу инсталације, 

одржавања, подешавања и управљања ресурсима 

ИКТ система. 

 

  Запослени - корисник може да користи само 

свој кориснички налог који је добио од 

администратора и не сме да омогући другом лицу 

коришћење његовог корисничког налогa, сем 

администратору за подешавање корисничког 

профила и радне станице.  

 

  Запослени-корисник који на било који 

начин злоупотреби права, односно ресурсе ИКТ 

система, подлеже кривичној  и дисциплинској 

одговорности. 

 

  Запослени-корисник дужан је да поштује и 

следећа правила безбедног и примереног 

коришћења ресурса ИКТ система, и то да:  

 

1) користи информатичке ресурсе искључиво 

у пословне сврхе;  

2) прихвати да су сви подаци који се 

складиште, преносе или процесирају у оквиру 

информатичких ресурса власништво Града Сремска 

Митровица и да могу бити предмет надгледања и 

прегледања;  

3) поступа са поверљивим подацима у складу 

са прописима, а посебно приликом копирања и 

преноса података;  

4) безбедно чува своје лозинке, односно да их 

не одаје другим лицима;  

5) мења лозинке сагласно утврђеним 

правилима;  

6) пре сваког удаљавања од радне станице, 

одјави се са система, односно закључа радну 

станицу; 

7) захтев за инсталацију софтвера или 

хардвера подноси у писаној форми, одобрен од 

стране непосредног руководиоца;  

8) обезбеди сигурност података у складу са 

важећим прописима;  

9) приступа информатичким ресурсима само 

на основу експлицитно додељених корисничких 

права;  

10) не сме да зауставља рад или брише 

антивирусни програм, мења његове подешене 
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опције, нити да неовлашћено инсталира други 

антивирусни програм;  

11) на радној станици не сме да складишти 

садржај који не служи у пословне сврхе;  

12) израђује заштитне копије (backup) 

података у складу са прописаним процедурама;  

13) користи интернет и електронску пошту 

Града Сремска Митровица у складу са прописаним 

процедурама;  

14) прихвати да се одређене врсте 

информатичких интервенција (израда заштитних 

копија, ажурирање програма, покретање 

антивирусног програма и сл.) обављају у утврђено 

време;  

15) прихвати да сви приступи 

информатичким ресурсима и информацијама треба 

да буду засновани на принципу минималне 

неопходности;  

16) прихвати да технике сигурности (анти 

вирус програми, firewall, системи за детекцију 

упада, средства за шифрирање, средства за проверу 

интегритета и др.) спречавају потенцијалне претње 

ИКТ систему; 

17) не сме да инсталира, модификује, 

искључује из рада или брише заштитни, системски 

или апликативни софтвер. 

 

9.  Одобравање овлашћеног 

приступа и спречавање 

неовлашћеног приступа ИКТ 

систему и услугама које ИКТ 

систем пружа 

 

Члан 14. 

 

  Право приступа имају само 

запослени/корисници који имају администраторске 

или корисничке налоге. 

 

  Администраторски налог је јединствени 

налог којим је омогућен приступ и администрација 

свих ресурса ИКТ система, као и отварање нових и 

измена постојећих налога. 

 

Администраторски налог могу да користе 

само запослени на пословима у Служби 

информатичких послова. 

 

  Кориснички налог се састоји од 

корисничког имена и лозинке, који се могу 

укуцавати или читати са медија на коме постоји 

електронски сертификат, на основу кога/јих се 

врши аутентификација – провера идентитета и 

ауторизација – провера права приступа, односно 

права коришћења ресурса ИКТ система од стране 

запосленог-корисника. 

 

  Кориснички налог додељује администратор, 

на основу захтева запосленог задуженог за 

управљање људским ресурсима у сарадњи са 

непосредним руководиоцем и то тек након уноса 

података о запосленом у софтвер за управљање 

људским ресурсима, а у складу са потребама 

обављања пословних задатака од стране 

запосленог-корисника. 

 

  Администратор води евиденцију о 

корисничким налозима, проверава њихово 

коришћење, мења права приступа и укида 

корисничке налоге на основу захтева запосленог на 

пословима управљања људским ресурсима, 

односно надлежног руководиоца. 

 

10.  Утврђивање одговорности 

корисника за заштиту 

сопствених средстава за 

аутентикацију 

 

Члан 15. 

 

  Кориснички налог се састоји од 

корисничког имена и лозинке.  

 

  (Пример: Корисничко име се креира по 

матрици име.презиме, латиничним писмом без 

употребе слова ђ, ж, љ, њ, ћ, ч, џ, ш. Препорука: 

уместо ових слова користити слова из следеће 

табеле) 

 

Ћирилична слова Латинична слова 

Ђ dj 

Ж z 

Љ lj 

Њ nj 

ћ, ч c 

Ш s 

Џ dz 
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  Лозинка мора да садржи минимум осам 

карактера комбинованих од малих и великих слова, 

цифара и специјалних знакова.  

 

 Лозинка не сме да садржи име, презиме, 

датум рођења, број телефона и друге 

препознатљиве податке.  

  Ако запослени-корисник посумња да је 

друго лице открило његову лозинку дужан је да 

исту одмах измени. Такође, запослени-корисник 

дужан је да мења лозинку најмање једном у три 

месеца. 

 

  Иста лозинка се не сме понављати у 

временском периоду од годину дана. 

 

 Кориснички налог може да се се креира  и 

на основу података који се налазе на медију са 

квалификованим електронским сертификатом (нпр. 

лична карта са чипом и уписаним сертификатом). 

 

  Пријављивање у ИКТ систем Града 

Сремска Митровица се врши убацивањем медија са 

електронским сертификатом у читач картица. 

 

  Неовлашћено уступање корисничког налога 

другом лицу, подлеже дисциплинској 

одговорности. 

 

11.  Предвиђање одговарајуће 

употребе криптозаштите ради 

заштите тајности, 

аутентичности односно 

интегритета података 

 

Члан 16. 

 

  Приступ ресурсима ИКТ система Града 

Сремска Митровица не захтева посебну 

криптозаштиту. 

 

  Запослени-корисници користе 

квалификоване електронске сертификате за 

електронско потписивање докумената као и 

аутентификацију и ауторизацију приступа 

појединим апликацијама.  

 

  Запослени на пословима ИКТ су задужени 

за инсталацију потребног софтвера и хардвера за 

коришћење сертификата. 

 

  Запослени-корисници су дужни да чувају 

своје квалификоване електронске сертификате како 

не би дошли у посед других лица. 

 

12.  Физичка заштита објеката, 

простора, просторија односно зона у 

којима се налазе средства и документи 

ИКТ система и обрађују подаци у ИКТ 

систему 

 

Члан 17. 

 

 Простор у коме се налазе сервери, мрежна 

или комуникациона опрема ИКТ система, 

организује са као административна зона. 

Административна зона се успоставља за физички 

приступ ресурсима ИКТ система у контролисаном, 

видљиво означеном простору, који је обезбеђен 

механичком бравом. 

 

 Простор мора да буде обезбеђен од 

компромитујућег електромагнетног зрачења 

(КЕМЗ), пожара и других елементарних непогода, 

и у њему треба да буде одговарајућа температура 

(климатизован простор) - професионална 

климатизација и аларм за екстремно високе 

температуре. 

 

 Евиденцију о уласку у . Евиденција уласка у 

сервер салу након истека радног времена води се 

помоћу магнетних картица. ову зону, у току радног 

времена, води руководилац Службе 

информатичких послова. 

13.  Заштита од губитка, 

оштећења, крађе или другог 

облика угрожавања безбедности 

средстава која чине ИКТ систем 

 

Члан 18. 

 

  Улаз у просторију у којој се налази ИКТ 

опрема, дозвољен је само администратору ИКТ 

система / запосленима на пословима ИКТ. 

 



Број 8/IV СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31.05.2017. 
 

- 61 - 
 

  Осим администратора система, приступ 

административној зони могу имати и трећа лица у 

циљу инсталације и сервисирања одређених 

ресурса ИКТ система, а по претходном одобрењу 

начелника Градске управе за буџет и локални 

економски развој, и уз присуство руководиоца 

Службе информатичких послова. 

  

 Приступ административној зони може 

имати и запослени/а на пословима одржавања 

хигијене. 

 

  Просторија мора бити видљиво обележена и 

у њој се мора налазити противпожарна опрема, која 

се може користити само у случају пожара у 

просторији у којој се налази ИКТ опрема и медији 

са подацима.  

 

  Прозори и врата на овој просторији морају 

увек бити затворени. 

 

  Сервери и активна мрежна опрема (switch, 

modem, router, firewall), морају стално бити 

прикључени на уређаје за непрекидно напајање – 

UPS. У случају нестанка електричне енергије, у 

периоду дужем од капацитета UPS-а, овлашћено 

лице је дужно да искључи опрему у складу са 

процедурама произвођача опреме. 

 

  ИКТ опрема из просторије се у случају 

опасности (пожар, временске непогоде и сл.) може 

изнети и без одобрења начелника. У случају 

изношења опреме ради селидбе или сервисирања, 

неопходно је одобрење начелника који ће одредити 

услове, начин и место изношења опреме.  

 

  Ако се опрема износи ради сервисирања, 

руководилац Службе информатичких послова врши 

евиденцију у којој се наводи назив и тип опреме, 

серијски број, назив сервисера, име и презиме 

овлашћеног лица сервисера. 

 

  Уговором са сервисером мора бити 

дефинисана обавеза заштите података који се 

налазе на медијима који су део ИКТ ресурса Града 

Сремска Митровица. 

 

14.  Обезбеђивање исправног и безбедног 

функционисања средстава за обраду података 

 

Члан 19. 

 

  Запослени на пословима ИКТ континуирано 

надзиру и проверавају функционисање средстава за 

обраду података и управљају ризицима који могу 

утицати на безбедност ИКТ система и у складу са 

тим, планирају, односно предлажу начелнику 

Градске управе за буџет и локални економски 

развој одговарајуће мере. 

 

  Пре увођења у рад новог софтвера 

неопходно је направити копију-архиву постојећих 

података, у циљу припреме за процедуру враћања 

на претходну стабилну верзију. 

 

  Инсталирање новог софтвера као и 

ажурирање постојећег, односно инсталација нове 

верзије, може се вршити на начин који не омета 

оперативни рад запослених-корисника. 

 

  У случају да се на новој верзији софтвера 

који је уведен у оперативни рад примете битни 

недостаци који могу утицати на рад, потребно је 

применити процедуру за враћање на претходну 

стабилну верзију софтвера. 

 

  За развој и тестирање софтвера пре увођења 

у рад у ИКТ систем морају се користити сервери  и 

подаци који су намењени тестирању и развоју.  

 

  При тестирању софтвера је потребно 

обезбедити неометано функционисање ИКТ 

система. Забрањено је коришћење сервера који се 

користе у оперативном раду за тестирање софтвера, 

на начин који може да заустави нормално 

функционисање ИКТ система. 

 

15.  Заштита података и средства за обраду 

података од злонамерног софтвера 

 

Члан 20. 

 

  Заштита од злонамерног софтвера на мрежи 

спроводи се у циљу заштите од вируса и друге 

врсте злонамерног кода  који у рачунарску мрежу 

могу доспети  интернет конекцијом, имејлом, 

зараженим преносним медијима (USB меморија, 
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CD итд.), инсталацијом нелиценцираног софтвера и 

сл.  

 

  За успешну заштиту од вируса на сваком 

рачунару је инсталиран антивирусни програм. 

Свакодневно се аутоматски у послеподневним 

сатима врши допуна антивирусних дефиниција.  

 

  Сваког претпоследњег радног дана у 

недељи је потребно оставити укључене и 

закључане рачунаре ради скенирања на вирусе. 

 

  Забрањено је заустављање и искључивање 

антивирусног софтвера током скенирања 

преносних медија.  

 

  Преносиви медији, пре коришћења, морају 

бити проверени на присуство вируса. Ако се утврди 

да преносиви медиј садржи вирусе,  уколико је то 

могуће, врши се чишћење медија антивирусним 

софтвером.  

 

  Ризик од евентуалног губитка података 

приликом чишћења медија од вируса сноси 

доносилац медија. 

 

  У циљу заштите, односно упада у ИКТ 

систем Града Сремска Митровица са интернета, ИТ 

администратор/сервисер  је дужан да одржава 

систем за спречавање упада.  

 

  Начелници градских управа одређују који 

запослени имају право приступа интернету ради 

прикупљања података и осталих информација 

везаних за обављање послова у њиховој 

надлежности. 

 

  Корисницима који су прикључени на ИКТ 

систем је забрањено самостално прикључивање на 

интернет (прикључивање преко сопственог 

модема), при чему  руководилац Службе 

информатичких послова, може укинути приступ 

интернету у случају доказане злоупотребе истог. 

 

  Корисници ИКТ система који користе 

интернет морају да се придржавају мера заштите од 

вируса и упада са интернета у ИКТ систем, а сваки 

рачунар чији се запослени-корисник прикључује на 

интернет мора бити одговарајуће подешен и 

заштићен, при чему подешавање врши  ИТ 

администратор/сервисер. 

  Приликом коришћења интернета треба 

избегавати сумњиве WЕB странице, с обзиром да 

то може проузроковати проблеме - неприметно 

инсталирање шпијунских програма и слично.  

 

  У случају да корисник примети необично 

понашање рачунара, запажање треба без одлагања  

да пријави  руководиоцу Службе информатичких 

послова.  

 

Строго је забрањено гледање забавних 

садржаја на рачунарима и "крстарење" WЕB 

страницама које садрже недоличан садржај, као и 

самовољно преузимање истих са интернета.  

 

  Недозвољена употреба интернета обухвата:    

 

 инсталирање, дистрибуцију, оглашавање, 

пренос или на други начин чињење 

доступним „пиратских“ или других 

софтверских производа који нису 

лиценцирани на одговарајући начин; 

 нарушавање сигурности мреже или на 

други начин онемогућавање пословне 

интернет комуникације;   

 намерно ширење деструктивних и 

опструктивних програма на интернету 

(интернет вируси, интернет тројански коњи, 

интернет црви и друге врсте малициозних 

софтвера); 

 недозвољено коришћење друштвених 

мрежа и других интернет садржаја које је 

ограничено; 

 преузимање (download) података велике 

“тежине” које проузрокује “загушење” на 

мрежи; 

 преузимање (download) материјала 

заштићених ауторским правима; 

 коришћење линкова који нису у вези са 

послом (гледање филмова, аудио и 

видеостреаминг и сл.); 

 недозвољени приступ садржају, промена 

садржаја, брисање или прерада садржаја 

преко интернета.   

 

  Корисницима који неадекватним 

коришћењем интернета узрокују загушење, прекид 
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у раду или нарушавају безбедност мреже може се 

одузети право приступа 

 

16.  Заштита од губитка података 

 

Члан 21. 

 

  Базе података обавезно се архивирају на 

преносиве медије (CDROM, DVD, USB, „strimer“ 

трака, екстерни хард диск), најмање једном дневно, 

недељно, месечно и годишње, за потребе обнове 

базе података. 

 

  Остали фајлови-документи се архивирају 

најмање једном недељно, месечно и годишње.  

 

  Подаци о запосленима-корисницима, 

архивирају се најмање једном месечно. 

 

Дневно копирање-архивирање врши се за 

сваки радни дан у седмици, од 14 часова сваког 

радног дана. 

 

  Месечно копирање-архивирање врши се 

последњег радног дана у месецу, од 14  

часова. 

 

  Годишње копирање-архивирање врши се 

последњег радног дана у години. 

 

  Сваки примерак годишње копије-архиве 

чува се у року који је дефинисан Упутством о 

канцеларијском пословању органа државне управе 

(„Сл. Гласник РС“, бр 10/93, 14/93 и 67/2016). 

 

  Сваки примерак преносног информатичког 

медија са копијама-архивама, мора бити означен 

бројем, врстом (дневна, недељна, месечна, 

годишња), датумом израде копије-архиве, као и 

именом запосленог-корисника који је извршио 

копирање-архивирање. 

 

  Дневне, недељне и месечне копије-архиве 

се чувају у просторији која је физички и у складу са 

мерама заштите од пожара обезбеђена. 

 

  Годишње копије-архиве се израђују у два 

примерка, од којих се један чува у просторији у којој 

се чувају дневне, недељне и месечне копије-архиве, 

а други примерак у згради Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије - 

Полицијске управе Сремска Митровица. 

 

  Исправност копија-архива проверава се 

најмање на шест месеци. 

 

17.  Чување података о 

догађајима који могу бити од 

значаја за безбедност ИКТ 

система 

 

Члан 22. 

 

  О активностима администратора и 

запослених-корисника воде се дневници 

активности  (activitylog, history, securitylog, 

transactionlog и др).  

 

  Сваког последњег радног дана у недељи 

датотеке у којима се налази дневник активности се 

архивирају по процедури за израду копија-архива 

осталих података у ИКТ систему, у складу са члану 

20. овог Правилника. 

 

18.  Обезбеђивање интегритета софтвера и 

оперативних система 

 

Члан 23. 

 

  У ИКТ систему може да се инсталира само 

софтвер за који постоји важећа лиценца у 

власништву Града Сремска Митровица, односно 

Freeware и Opensource верзије. 

 

  Инсталацију и подешавање софтвера може 

да врши само Служба информатичких послова, 

односно запослени-корисник који има овлашћење 

за то. 

 

  Инсталацију и подешавање софтвера може 

да изврши и треће лице, у складу са Уговором о 

набавци, односно одржавању софтвера. 

 

  Пре сваке инсталације нове верзије 

софтвера, односно подешавања, неопходно је 

направити копију постојећег, како би се обезбедила 
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могућност повратка на претходно стање у случају 

неочекиваних ситуација. 

 

19.  Заштита од злоупотребе техничких 

безбедносних слабости ИКТ система 

 

Члан 24. 

 

  Служба информатичких послова најмање 

једном месечно а по потреби и чешће врши анализу 

дневника активности (activitylog, history, 

securitylog, transactionlog и др.) у циљу 

идентификације потенцијалних слабости ИКТ 

система.  

 

  Уколико се идентификују слабости које 

могу да угрозе безбедност ИКТ система, 

руководилац Службе информатичких послова  је 

дужан да одмах изврши подешавања, односно 

инсталира софтвер који ће отклонити уочене 

слабости.  

 

  Служба информатичких послова треба да 

подешавањем корисничких полиса, онемогући 

неовлашћено инсталирање софтвера који може 

довести до угрожавања безбедности ИКТ система. 

 

20.  Обезбеђивање да активности 

на ревизији ИКТ система имају 

што мањи утицај на 

функционисање система 

 

Члан 25. 

 

  Ревизија ИКТ система се мора вршити тако 

да има што мањи утицај на  пословне процесе 

корисника-запослених. Уколико то није могуће у 

радно време, онда се врши након завршетка радног 

времена корисника-запослених, чији би пословни 

процес био ометан, уз претходну сагласност 

начелника Градске управе за буџет и локални 

економски развој. 

 

21.  Заштита података у комуникационим 

мрежама укључујући уређаје и водове 

 

Члан 26. 

 

  Комуникациони каблови и каблови за 

напајање морају бити постављени у зиду или 

каналицама, тако да се онемогући неовлашћен 

приступ, односно да се изврши изолација од 

могућег оштећења. 

 

  Мрежна опрема (switch, router, firewall) се 

мора налазити у закључаном rack орману. ИТ 

администратор/сервисер, је дужан да стално врши 

контролни преглед мрежне опреме и благовремено 

предузима мере у циљу отклањања евентуалних 

неправилности. 

 

  Бежична мрежа коју могу да користе 

посетиоци објеката у надлежности града, мора бити 

одвојена од интерне мреже коју користе корисници 

запослени у градским управама и кроз коју се врши 

размена службених података.  

 

  Та мрежа треба да буде означена (ССИД) по 

моделу имеграда. 

 

22.  Питања информационе 

безбедности у оквиру управљања свим 

фазама животног циклуса ИКТ 

система односно делова система 

 

Члан 27. 

 

 Начин инсталирања нових, замена и 

одржавање постојећих ресурса ИКТ система од 

стране трећих лица која нису запослена у градским 

управама, биће дефинисан уговором који ће бити 

склопљен са тим лицима.  

 

  Руководилац Службе информатичких 

послова је задужен за технички надзор над 

реализацијом уговорених обавеза од стране трећих 

лица. 

 

  О успостављању новог ИКТ система, 

односно увођењу нових делова и изменама 

постојећих делова ИКТ система Служба за јавне 

набавке Градске управе за опште и заједничке 

послове  води документацију. 
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  Документација из претходног става мора да 

садржи описе свих процедура, а посебно процедура 

које се односе на безбедност ИКТ система. 

 

23.  Заштита података који се 

користе за потребе тестирања 

ИКТ система односно делова 

система 

 

Члан 28. 

 

  За потребе тестирања ИКТ система односно 

делова система Службе информатичких послова 

може да користи податке који нису осетљиви, које 

штити, чува и контролише на одговарајући начин.  

 

24.  Заштита средстава оператора ИКТ система 

која су доступна пружаоцима услуга 

 

Члан 29. 

 

  Трећа лица-пружаоци услуга израде и 

одржавања софтвера могу приступити само оним 

подацима који се налазе у базама података које су 

део софтвера који су они израдили, односно за које 

постоји уговором дефинисан приступ. 

 

  Руководилац Службе информатичких 

послова је одговоран за контролу приступа и 

надзор над извршењем уговорених обавеза, као и за 

поштовање одредби овог Правилника којима су 

такве активности дефинисане. 

 

25.  Одржавање уговореног 

нивоа информационе 

безбедности и пружених услуга 

у складу са условима који су 

уговорени са пружаоцем услуга 

 

Члан 30. 

 

 Руководилац Службе информатичких 

послова је одговоран за надзор над поштовањем 

уговорених обавеза од стране трећих лица-

пружаоца услуга, посебно у области поштовања 

одредби којима је дефинисана безбедност ресурса 

ИКТ система. У случају непоштовања уговорених 

обавеза руководилац Службе информатичких 

послова је дужан да одмах обавести начелника, 

како би он могао да предузме мере у циљу 

отклањања неправилности. 

 

26.  Превенција и реаговање на безбедносне 

инциденте, што подразумева адекватну размену 

информација о безбедносним слабостима ИКТ 

система, инцидентима и претњама 

 

Члан 31. 

 

  У случају било каквог инцидента који може 

да угрози безбедност ресурса ИКТ система, 

запослени-корисник је дужан да одмах обавести 

руководиоца Службе информатичких послова, а по 

пријему пријаве руководилац Службе 

информатичких послова, такође је дужан да одмах 

обавести начелника Градске управе за буџет и 

локални економски развој и предузме мере у циљу 

заштите ресурса ИКТ система. 

 

  Уколико се ради о инциденту који је 

дефинисан у складу са Уредбом о поступку 

достављања података, листи, врстама и значају 

инцидената и поступку обавештавања о 

инцидентима у информационо-комуникационим 

системима од посебног значаја, „Сл. гласник РС“, 

бр, 94/2016), руководилац Службе информатичких 

послова, је дужан да поред начелника обавести и 

надлежни орган дефинисан Уредбом. 

 

  Руководилац Службе информатичких 

послова води евиденцију о свим инцидентима, као 

и пријавама инцидената, у складу са уредбом, на 

основу које, против одговорног лица, могу да се 

воде дисциплински, прекршајни или кривични 

поступци. 

27.  Мере које обезбеђују континуитет обављања 

посла у ванредним околностима 

 

Члан 32. 

 

  У случају ванредних околности, које могу 

да доведу до измештања ИКТ система из зграде 

градских управа Града Сремска Митровица, 

руководилац Службе информатичких послова је 

дужан да у најкраћем року обезбеди пренос делова 

ИКТ система (или обезбеди функционисање 

редудантних компоненти на резервној локацији 

уколико постоје) неопходне за функционисање у 

ванредној ситуацији на резервну локацију, у складу 
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са планом реаговања у ванредним и кризним 

ситуацијама.   

 

  Спецификацију делова ИКТ система који су 

неопходни за функционисање у ванредним 

ситуацијама израђује руководилац Службе 

информатичких послова, и то у три примерка, од 

којих се један налази код њега/е, други код 

запосленог надлежног за послове одбране и 

ванредне ситуације а трећи примерак код 

начелника Градске управе за буџет и локални 

економски развој. 

 

  Делове ИКТ система који нису неопходни 

за функционисање у ванредним ситуацијама, 

складиште се на резервну локацију, коју одреди 

начелник Градске управе за буџет и локални 

економски развој. Складиштење  делова ИКТ 

система који нису неопходни, се врши тако да 

опрема буде безбедна и обележена, у складу са 

евиденцијом која се о њој води. 

 

III.  ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О 

БЕЗБЕДНОСТИ 

 

Члан 33. 

 

  У случају настанка промена које могу 

наступити услед техничко-технолошких, 

кадровских, организационих промена у ИКТ 

систему и догађаја на глобалном и националном 

нивоу који могу нарушити информациону 

безбедност, руководилац Службе информатичких 

послова је дужан/а да обавести начелника Градске 

управе за буџет и локални економски развој, како 

би он могао да приступи измени овог правилника, у 

циљу унапређење мера заштите, начина и 

процедура постизања и одржавања адекватног 

нивоа безбедности ИКТ система, као и 

преиспитивање овлашћења и одговорности у вези 

са безбедношћу и ресурсима ИКТ система. 

 

IV.  ПРОВЕРА ИКТ СИСТЕМА 

 

Члан 34. 

 

 Проверу ИКТ система врши руководилац 

Службе информатичких послова и ИТ 

администратор/сервисер. 

 

  Провера се врши тако што се: 

1) проверава усклађеност Правилника о 

безбедности ИКТ система, узимајући у обзир и 

правилнике на која се врши упућивање, са 

прописаним условима, односно проверава да ли су 

правилником адекватно предвиђене мере заштите, 

процедуре, овлашћења и одговорности у ИКТ 

систему; 

2) проверава да ли се у оперативном раду 

адекватно примењују предвиђене мере заштите и 

процедуре у складу са утврђеним овлашћењима и 

одговорностима, методама интервјуа, симулације, 

посматрања, увида у предвиђене евиденције и 

другу документацију; 

3) врши провера безбедносних слабости на 

нивоу техничких карактеристика компоненти ИКТ 

система методом увида у изабране производе, 

архитектуре решења, техничке конфигурације, 

техничке податке о статусима, записе о догађајима 

(логове) као и методом тестирања постојања 

познатих безбедносних слабости у сличним 

окружењима. 

 

О извршеној провери сачињава се извештај, 

који се доставља начелнику Градске управе за 

буџет и локални економски развој. 

 

V.  САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О ПРОВЕРИ ИКТ 

СИСТЕМА 

 

Члан 35. 

 

  Извештај о провери ИКТ система садржи: 

1) назив оператора ИКТ система који се 

проверава; 

2) време провере; 

3) подаци о лицима која су вршила проверу; 

4) извештај о спроведеним радњама 

провере; 

5) закључке по питању усклађености 

Правилника о безбедности ИКТ система са 

прописаним условима; 

6) закључке по питању адекватне примене 

предвиђених мера заштите у оперативном раду; 

7) закључке по питању евентуалних 

безбедносних слабости на нивоу техничких 

карактеристика компоненти ИКТ система; 

8) оцена укупног нивоа информационе 

безбедности; 

9) предлог евентуалних корективних мера; 
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10) потпис одговорног лица које је спровело 

проверу ИКТ система. 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

 

  Овај Правилник ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу Града Сремска 

Митровица“. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

Број: 110-9 /2017-II,                                 

Дана, 01.03.2017.године    

Сремска Митровица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                             Владимир Санадер 
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