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ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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Година IX
број 10

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2017.
годину: 2.000,00 динара
Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Граница обухвата планског подручја је
одређена као прелиминарна. Простор
обухвата плана се налази у атару насеља
Сремска Митровица, на Манђелошком путу.

210.

Простор
обухвата
плана
окружује
углавном пољопривредно земљиште - атар.
Граница обухвата Плана ( прелиминарна )
заузима простор око 3,60hа. У обухвату плана
су парцеле у власништву Инвеститора 7405/6
у к.о.Сремска Митровица, приватне парцеле
бр.7405/1 7405/2, 7405/3 7405/4 7405/7,
парцела бр.7404 некатегорисани пут и део
парцеле државног пута - Манђелошки пут. У
нарави простор у обухвату је земљиште које
се користи као изграђено земљиште са
пословним објектима и пољопривредно
земљиште.

На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и
145/2014 ), члана 31. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, бр.64/2015), члана 9
став 5 Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/2004 и 88/2010) и члана 35.
тачка 6. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина града Сремска
Митровица, по прибављеном мишљењу
Комисије за планове на седници одржаноj
04.08.2017.године, донела је

Приступ простору је са Манђелошког пута
са постојећег прикључка некатегорисаног
пута. У непосредном окружењу се налази
постојећи пословно - производни објекат за
производњу машина, трговину и сервис и
постојећи објекат за сакупљање и трговину
металним отпадом.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ „KIJA INOX“ НА
МАНЂЕЛОШКОМ ПУТУ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови и смернице планских докумената
вишег реда и списак подлога:
Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.2/2015) планирано је да се
планови
са
детаљном
урбанистичком
разрадом израђују за сверадне зоне
дефинисане планираном наменом простора,
односно за зоне у којима се групишу
комплекси компатибилних намена на
пољопривредном земљишту (између осталог
и објекти у функцији путне привреде).

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације радне зоне „KIJA INOX“
на Манђелошком путу, Град Сремска
Митровица (у даљем тексту: План детаљне
регулације).

Просторним планом дате су стратешке
смернице развоја територије Града Сремска
Митровица са основним начелом одрживог
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развоја. У том смислу коришћење
земљишта за формирање радних комплекса је
у складу са планом. Развојем оваквог
концепта, у складу са заштитом животне
средине потиче се инвентивност у процесу
планског развоја подручја.

04.08.2017.

неопходне
инфраструктурне
комплексу и ван комплекса.

мреже

у

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

Правилима за изградњу радних зона
планирано је да се у атару могу формирати
радне зоне ради груписања објеката односно
комплекса који у погледу простора,
саобраћаја, инфраструктуре или радног
процеса могу потенцијално да угрозе стање
животне средине у насељима или су
локацијски везани за сировине.

Члан 4.
Принципи планирања: Уређење простора
у обухвату плана заснива се на начелима
одрживог
развоја
и
рационалним
коришћењем пољопривредног земљишта за
формирање радно-пословних комплекса,
односно радних зона, а све у циљу
континуираног планирања и усклађивања
потреба простора планираних радних зона
компатибилних пољопривредном земљишту
у окружењу на повољним саобраћајно
приступачим просторима.

Радна зона мора имати довољно простора
за потребе одвијања производног процеса,
одговарајућу комуналну инфраструктуру и
мора задовољити услове заштите животне
средине (земље, воде и ваздуха).

Члан 5.

Планира се да простор радне зоне буде
чисто пословне намене (нема чистог
становања).

Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја:
Циљ доношења плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки ПП (08/2015), односно стварање
могућности за изградњу производних,
радних, трговинских и услужних објеката са
пратећим објектима и компатибилним
делатностима.

Намене објеката комплекса су оне које
неће угрожавати животну средину, природне
и створене вредности.
Планиране
су
следеће
намене:
производња, продаја, услужне делатности,
прерада,
складишни
простори,
дистрибутивни центри и слично.

Доношењем урбанистичког плана за
формирање радне зоне створили би се услови
за претварање пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште на ком би се градили
објекти у више појединачних коплекса, а да
истовремено чине јединствену радну зону.

Комплекс се организује на сопственој
парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне
површине,
објекти,
инфраструктура - шахтови, јаме, цистерне,
уређаји за пречишћавање и сл.).
У зонама зеленила комплекса нису
планирани објекти, али је могућа изградња
инфраструктуре како је планом предвиђено.

Поред објеката у комплексима би се
изградила и неопходна инфраструктура у
његовој функцији.

Није дозвољена изградња чисто стамбених
објеката и објеката са штетним утицајем на
животну средину.

Подела простора у обухвату плана
определила би урбанистичке целине и зоне за
производњу, продају, услуге и трговину зону пословних објеката, зону комуникација
и зону заштитног зеленила са зонама
инфраструктурних коридора неопходних за
изградњу неопходне инфраструктуре и зону
приступне саобраћајнице.

Правилима уређења и грађења дати су
урбанистички
нормативи
за
уређење
планиране радне зоне.
Просторним планом се кроз правила
уређења и грађења могу дати потребни
елементи пре свега за формирање радног
комплекса, а затим и правила грађења за
појединачне објекте и међусобних односа
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Позитиван ефекат реализације планских
поставки је обезбеђење радно-пословних
комплекса са елементима одрживог развоја.

комплекса за смештај МСП, ван граница
насеља планира се уз поштовање мера
заштите животне средине.

Циљ израде плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату
плана тако и у утицајном подручју са
основним принципима одрживог развоја,
односно усклађивање активности у простору
и заштите животне средине.

Радна зона се планира на просторима где
се спонтано појавила потреба градње раднопословних објеката и чиниће јединствену
целину
појединачних
комплекса
компатибилних намена.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се у буџету, или из
других извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 750.000,00 динара динара на
дан 22.06.2017.

Негативан ефекат реализације планских
поставки ПДР је утицај планиране намене на
измену
пољопривредног
земљишта
у
грађевинско земљиште, промена пејсажа, као
и синергијски утицај у утицајном подручју
плана.

Израда
Плана
детаљне
регулације
поверава се ЈП за послове урбанизма
„Урбанизам“ из Сремске Митровице.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања дат је у
планским поставкама ПП територије Града
Сремска Митровица у оквиру планираног
просторног развоја радних зона.

Рок за израду плана је 120 дана од
доношења ове Одлуке.
Члан 8.
После доношења ове одлуке организоваће
се рани јавни увид у трајању од 15 дана.

Да би се обезбедили услови за брже
запошљавање и пораст прихода, веома важан
развојни приоритет треба да буде развој
малих и средњих предузећа. Активирање
простора на важним путним правцима, а у
близини Града и обезбеђењем услова за
развој радно-пословних капацитета мањег
обима, би се обезбедио и бржи трансфер
становништва из примарних делатности.

Oглас о излагању материјала на рани јавни
увид оглашава се у
средствима јавног
информисања и на званичном порталу Града.
Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија
бр.13 у Сремској Митровици и на званичном
порталу Града.

Отварање малих и средњих предузећа
(МСП) има значаја нарочито у функцији
отварања нових радних места и оживљавања
раста укупне привреде. Стварање јаког
приватног сектора кроз оснивање нових и
развој постојећих МСП, посебно средњих
која ће преузети иницијативу у области
развоја и примене иновација и техничкотехнолошког
напретка,
повећања
продуктивности и конкурентности привреде,
захтева даље унапређење стимулативног
пословног амбијента и свакако формирање
радних
зона
компатибилних
намена.
Распоред малих радних зона у блиском
окружењу града обезбедиће се смањење
притиска на просторне потенцијале града
Сремске Митровице.

Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увиду згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици.
Излагање предлога Плана детаљне
регулације на јавни увид оглашава се у
дневном и локалном листу, при чему се
оглашавају подаци о времену и месту
излагања предлога Плана детаљне регулације
на јавни увид, начин на који заинтересована
правна и физичка лица могу доставити
примедбе на предлог Плана детаљне
регулације, као и друге информације које су
од значаја за јавни увид.

Развој мањих привредних развојних
центара кроз подстицање формирања мањих
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Члан 9.

Члан 1.

Саставни део ове одлуке је Решење да се
заПлан детаљне регулацијерадне зоне „KIJA
INOX“ на Манђелошком путу, Град Сремска
Митровица, не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину, донето од стране
Градске управе за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката Града
Сремска Митровица.

У Одлуци о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
Града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“ број 14/II/2016) у
глави IV која се односи на цену грађевинског
земљишта и закупнину и то у члану 37, након
става 2 додаје се став 3 који гласи:
„Изузетно, када је у питању отуђење или
давање у закуп грађевинске парцеле на којој
је предвиђена изградња објеката пословноуслужне
делатности
и
пословнокомерцијалне делатности, објеката стамбено
пословне намене са више од једног спрата и
стамбених објеката за колективно становање,
почетна цена за отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта јавним надметањем,
прикупљањем понуда јавним огласом, или
непосредном погодбом ради изградње,
увећава се у износу од 100% од почетне
тржишне цене за сваки спрат предвиђен
важећим планским актом“.

Члан 10.
План детаљне регулације је потребно
израдити у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-192/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

Члан 2.
Поступци отуђења или давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
Града
Сремска
Митровица
јавним
надметањем, прикупљањем понуда јавним
огласом, или непосредном погодбом ради
изградње, који су започети пре ступања на
снагу ове одлуке, окончаће се по прописима
који су били на снази до дана ступања на
снагу ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
211.
На основу члана 70. члана 84. члана 85.
члана 99. и члана 100. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012,
132/2014 и 145/2014), члана 20. тачка 8. и
члана 32. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007) и члана 35. тачка 7. Статута Града
Сремске Митровице („Службени лист Града
Сремска
Митровица“,
број
13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица је на
својој седници одржаној 04.08.2017.године,
донела

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Града
Сремска Митровица”.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-294/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКE
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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04.08.2017.

212.

Члан 4.

На основу члана 20. став 4. члана 58. члана
64. став1. и члана 209. Закона о социјалној
заштити (“Сл.гласник РС“ бр.24/11) и члана
35. тачка 7. Статута града Сремска
Митровица
(„Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
04.08.2017.године, донела је

У члану 6. после става 2. додаје се нови
став 3. који гласи:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Члан 1.

Члан 5.

„У циљу обезбеђивања усклађеног
пружања услуга Дневног боравка закључује
се протокол о сарадњи између града Сремска
Митровица, ШОСО „Радивој Поповић“
Сремска Митровица и Центра за социјални
рад „Сава“ Сремска Митровица.
У члану 52. став 1. иза речи: „на основу
поднетог захтева“ додају се речи: „и
изузетно, по службеној дужности, у случају
да се ради о болесним, тешко покретним и
лицима под старатељством „Центра за
социјални рад“.

У Oдлуци о правима грађана у области
социјалне заштите
на територији града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр 13/15, 3/16 и 14-II/16), у
члану 2. алинеја 2, после речи „лица“, уместо
речи : „ометених у психичком развоју“, треба
да стоје речи: „са сметњама у развоју“.

Члан 6.
Уместо назива главе XII: „НАДОКНАДА
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА И ИСХРАНЕ ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ“,
треба да стоји: „ФИНАНСИРАЊЕ ДНЕВНОГ
БОРАВКА
ДЕЦЕ,
ОМЛАДИНЕ
И
ОДРАСЛИХ ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ И ТРОШКОВА ИСХРАНЕ
УЧЕНИКА ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“.

Члан 2.
Уместо назива главе II који гласи:
„ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И
ОДРАСЛИХ
ЛИЦА
ОМЕТЕНИХ
У
ПСИХИЧКОМ РАЗВОЈУ“ треба да стоји
назив:
„ДНЕВНИ
БОРАВАК
ДЕЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“.

Члан 7.
Члан 60. мења се и гласи:
„Средства потребна за пружање услуге
Дневног боравка деци, омладини и одраслим
лицима са сметњама у развоју, обезбеђују се
у буџету града Сремска Митровица.

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:

Висина средстава из става 1. овог члана
одређује се у складу са нормативима и
стандардима за пружање услуге Дневног
боравка деци, омладини и одраслим лицима
са сметњама у развоју, који су прописани
посебним Правилником, који, на предлог
Градске управе за здравствену и социјалну
заштиту, доноси Градско веће града Сремска
Митровица.

„Право на Дневни боравак имају деца и
омладина са сметњама у развоју, којима се, у
складу
са
њиховим
способностима,
склоностима
и
испољеном
интересу,
обезбеђује
дневни
боравак,
васпитно
образовне, радне, културно-забавне и
рекреативне активности.
Право на Дневни боравак имају и одрасла
лица са сметњама у развоју.

У буџету града Сремска Митровица
обезбеђују се и средства за исхрану
ученицима ШОСО „Радивој Поповић“, и то
један оброк дневно, током школске године.

Дневни боравак лица из става 1. и 2. овог
члана, организује се у Школи за основно и
средње образовање „Радивој Поповић“
Сремска Митровица .

Цене оброка за ученике из става 3. овог
члана, на предлог ШОСО „Радивој Поповић“,
утврђује надлежна градска управа, у складу
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са нормативима предвиђеним прописима о
ученичком стандарду.“

04.08.2017.

пољопривреда,
коришћење
земљишта,
енергетика и рударство, инфраструктура,
саобраћај и везе, угоститељство и туризам,
трговина на велико и мало
управљање
истраживањима
за
унапређење
економске
делатности,
управљање развојем, као и фондовима
намењеним за те сврхе
управљање нуклеарним објектима
управљање општим пословима у
области рада
примена мера регионалног развоја,
нпр. мере за смањење незапослености
послови акредитације, утврђивање
компетентности организација за обављање
послова оцењивања усаглашености
послови стандардизације, доношење,
објављивање, преиспитивање и повлачење
стандарда

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица“ .
Одредба члана 60. став 1. примењиваће се
од 1.1.2018. године.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 55-5/2017-I
Дана 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Поред ретежне делатности, Туристичка
организација обавља и следеће делатности:

213.
На основу члана 20. став 1 тачка 16 и чл.31
ст.1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“
бр.129/2007), чл.39 ст.1 Закона о туризму
(„Службени гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010,
93/2012 и 84/2015), чл.16 ст.1 тачка 18 и
члана 35 ст.1 тачка 9 Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр.13/2012) Скупштина Града
Сремска Митровица на својој седници
одржаној дана 04.08.2017.године, доноси

46.16 – Посредовање у продаји текстила,
одеће, крзна, обуће и предмета од коже, не
обухвата:
- трговину на велико у сопствено име
(делатност 46.2-46.9),
- трговину на мало изван продавнице,
преко агената продаје (делатност 47.99);
46.17 – Посредовање у продаји хране и
пића, не обухвата:
- трговину на велико у сопствено име
(делатност 46.2-46.9),
- трговину на мало изван продавнице,
преко агената продаје (делатност 47.99);

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

47.78 – Остала трговина на мало новим
производима
у
специјализованим
продавницама, што обухвата:

Члан 1.
МЕЊА СЕ члан 4 Одлуке о оснивању
Туристичке организације Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 1/2008 и 2/2013) и гласи:

- продају на мало фотографске и оптичке
опреме и опреме за прецизна мерења,
- делатност оптичара,
- продају на мало сувенира, рукотворина,
религијских предмета и сл.,
- делатност комерцијалних уметничких
галерија,
- продају уља за ложење, плина у боцама,
угља и дрва за огрев,
- продају оружја и муниције,
- продају поштанских марака и новчића
(нумизматика),

Туристичка организације
претежно
обавља делатност под шифром 84.13 Уређење
пословања
и
допринос
успешнијем
пословању
у
области
економије, а што обухвата:
државно
управљање
различитим
економским областима и њихово уређење,
укључујући
и
расподелу
субвенција:
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- малопродајне услуге уметничких
галерија,
- продају непрехрамбених производа на
другом месту непоменутих;

изнајмљивање возила, посећивање спортских
догађаја итд.
- временски закуп смештаја (time sharing)
- продају улазница за културне, спортске и
забавне
приредбе
- помоћ туристима и посетиоцима:
* обезбеђивање туристичких информација
*
делатност
туристичких
водича
- промовисање туристичке понуде;

58.11 – Издавање књига, што обухвата
издавање:
- књига у штампаном или електронском
облику, у аудио-запису или на интернету,
- брошура, проспеката, летака и сличних
публикација, укључујући издавање речника и
енциклопедија,
- атласа, мапа и карата,
- енциклопедија на компакт-дисковима
(ЦД-РОМ);

82.30 – Организовање састанака и сајмова,
што обухвата организацију, промоцију и/или
вођење послова приликом одржавања
сајмова, конгреса, конференција и састанака,
без обзира на то да ли су обезбеђене услуге
особља за организовање догађаја и опремање
простора у којима се они одржавају.

Не обухвата:
- производњу глобуса, дел. 32.99,
- издавање рекламног материјала, дел.
58.19,
- издавање звучних и музичких записа,
дел. 59.20,
- производе слободних уметника, дел.
90.03;

Tуристичка организација обавља и следеће
послове:
1) промоције и развоја туризма Града
Сремска Митровица;
2) координирања активности и сарадње
између привредних и других субјеката у
туризму који непосредно и посредно делују
на унапређењу развоја туризма и промоцији
туризма и на програмима едукације и
усавшавања вештина запослених у туризму;
3) доношења годишњег програма и плана
промотивних активности у складу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима
и програмима ТОС-а;
4)
обезбеђивања
и
унапређења
информативно-пропагандног
материјала
којим се промовишу туристичке вредности
Града Сремска Митровица (штампане
публикације, аудио и видео промотивни
материјал, интернет презентација, друштвене
мреже и пратеће дигиталне активности,
сувенири итд.);
5) прикупљања и објављивања информација о
целокупној туристичкој понуди на својој
територији, као и друге послове од значаја за
промоцију туризма;
6) организовања и учешћа у организацији
туристичких, научних, стручних, спортских,
културних
и
других
скупова
и
манифестација;
7) организовања туристичко-информативних
центара (за прихват туриста, пружање
бесплатних
информација
туристима,
прикупљање
података
за
потребе
информисања туриста, упознавање туриста са

58.11 – Издавање новина, што обухвата:
- издавање новина, укључујући ркламне
(огласне) новине, које излазе најмање четири
пута недељно; ове информације могу бити
издаване у штампаној или електронској
форми, укључујући и интернет издање;
Не обухвата:
-активности
63.21;

новинских

агенција,

дел.

58.14 – Издавање часописа и периодичних
издања, што обухвата издавање:
- часописа и периодичних издања који излазе
мање од четири пута недељно; ове
информаије могу бити издаване у штампаној
или електронској форми, укључујући и
интернет издање,
- прегледа
програма;

радијског

и

04.08.2017.

телевизијског

79.90 - Остале услуге резервације и
делатности повезане с њима, а што
обухвата:
- услуге резервације и остале услуге повезане
с путовањем:
* резервисање превоза, смештаја, исхране,
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квалитетом туристичке понуде, упознавање
надлежних органа са притужбама туриста и
др.);
8) управљача туристичког простора;
9) посредовања у пружању услуга у домаћој
радиности
и
сеоском
туристичком
домаћинству;
10) подстицања реализације програма
изградње туристичке инфраструктуре и
уређења простора;
11) израде, учешћа у изради, као и
реализације домаћих и међународних
пројеката из области туризма;
12) припреме и прикупљања података,
састављање упитника, анализа и других
информација; и
13) друге активности у складу са законом,
оснивачким актом и статутом.

04.08.2017.

даје предлог оснивачу о статусним
променама,
доноси пословник о раду Управног
одбора,
доноси ценовник услуга Туристичке
организације ,
даје сагласност на план набавки
Туристичке организације ,
одлучује
о
другим
питањима
утврђеним законом, другим општим актима и
Статутом.
Акта из ст. 6 алинеја 1,2, 4 и 5 доносе
се уз сагласност оснивача.
Члан 3.
Мења се чл. 8 и гласи:
Надзорни одбор има три члана, од којих је
један представник оснивача.

О
промени
делатности
Туристичке
организације одлучује Оснивач, на предлог
Управног одбора Туристичке организације.

Чланове Надзорног одбора Туристичке
организације именује и разрешава Оснивач.

Члан 2.

Оснивач именује председника надзорног
одбора из реда чланова надзорног одбора.

Мења се чл. 7 и гласи:

Председник и чланови Надзорног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

Управни одбор има пет чланова од којих је
по један члан представник оснивача и
представник запослених.

Надзорни одбор:

Председника и чланове Управног одбора
именује и резрешава Оснивач.

Управни одбор:

врши
надзор
над
пословањем
Туристичке организације,
прегледа извештај о пословању и
завршни рачун и утврђује да ли су сачињени
у складу са прописима,
доноси пословник о свом раду, и
обавља и друге послове у складу са
законом и Статутом

доноси Статут,

Члан 4.

Председник управног одбора се именује из
реда чланова управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора се
именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

доноси Правилник о раду,
доноси друге опште акте Туристичке
организације
предвиђене
законом
и
Статутом,
усваја годишњи програм рада са
финансијским планом,
усваја годишњи извештај о пословању
и завршни рачун,
доноси
одлуку
о
оснивању
представништва
у
иностранству
и
информативних центара у земљи,
утврђује
пословну
и
развојну
политику,

Мења се чл. 9 и гласи:
Директора именује Оснивач на период од
четири године и може бити поново именован.
Директор:
организује
и
руководи
радом
Туристичке организације,
доноси Правилник о организацији и
систематизацији
послова
Туристичке
организације и друга општа акта у складу са
законом и Статутом,
предлаже акта која доноси Управни
одбор,
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извршава одлуке Управног одбора и
предузима мере за њихово спровођење,
заступа Туристичку организацију,
стара се о законитости рада
Туристичке организације и одговара за
законитост рада Туристичке организације,
предлаже управном одбору програм
рада Туристичке организације и годишњи
финансијски план Туристичке организације,
одговоран је за спровођење програма
рада Туристичке организације,
одговоран
је
за
материјалнофинансијско
пословање
Туристичке
организације,
доноси
појединачне
одлуке
о
остваривању и коришћењу средстава према
наменама утврђеним финансијским планом,
одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима из радног
односа, у складу са законом, колективним
уговором, односно Правилником о раду,
доноси план набавки Туристичке
организације,
подноси
извештај
о
раду
и
резултатима пословања Управном одбору и
Надзорном одбору,
образује комисије и друга радна тела,
и
обавља и друге послове утврђене
законом, колективним уговором и Статутом.

214.
На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска
Митровица“,
бр.13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
усвајању средњорочног и дугорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“
Сремска Митровица, коју је Надзорни одбор
донео
на
седници
одржаној
03.03.2017.године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-99/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Директор за свој рад одговара Управном
одбору и Оснивачу.

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

Члан 5.
Туристичка организација је дужна да у
року од 30 (тридесет) дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке усклади свој Статут са
истом.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-114/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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II

215.

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

На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) 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
04.08.2017.године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-101/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I

217.

СЛАВКО СЛАДОЈЕВИЋ, дипл.правник
из Сремске Митровице, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Топлификација“ у Сремској Митровици.

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска
Митровица“,
бр.13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је

II

РЕШЕЊЕ

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
усвајању средњорочног и дугорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈКП регионална
депонија „Срем-Мачва“ Шабац, коју је
Надзорни одбор донео на седници одржаној
02.03.2017.године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-109/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

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

216.
На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска
Митровица“,
бр.13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-102/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
усвајању средњорочног и дугорочног плана
пословне
стратегије
и
развоја
ЈКП
„Комуналије“ Сремска Митровица, коју је
Надзорни одбор донео на седници одржаној
03.03.2017.године.
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II
218.

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

На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска
Митровица“,
бр.13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-104/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
усвајању средњорочног плана пословне
стратегије и развоја ЈП „Срем гас“ Сремска
Митровица, коју је Надзорни одбор донео на
седници одржаној 06.03.2017.године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-103/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
219.
На основу члана 35. тачка 33. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска
Митровица“,
бр.13/2012),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
усвајању средњорочног и дугорочног плана
пословне стратегије и развоја ЈП за послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица,
коју је Надзорни одбор донео на седници
одржаној 09.03.2017.године.
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220.
На основу члана 13. и 13а. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр.107/2005,
72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и
106/2015), члана 14. Закона о јавном здрављу („Сл.гласник РС“ бр.15/2016) и члана 35. тачка 5.
Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 04.08.2017.године, донела је
ДОПУНУ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ
У Програму унапређења здравствене заштите града Сремска Митровица за 2017. годину,
који је Скупштина града Сремска Митровица донела на својој седници одржаној 20.02.2017. године
(„Сл.лист града Сремска Митровица“ бр.3/2017), врши се допуна на следећи начин:
Глава III Програма: „АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, допуњује се тако што се иза анализе здравственог стања
становништва за 2015. годину, додаје анализа здравственог стања становништва града Сремска
Митровица за 2016. годину, коју је израдио Завод за јавно здравље Сремска Митровица, а која
гласи:
„У складу са Законом о здравственој заштити, Завод за јавно здравље Сремска Митровица
представља регионалну установу за праћење и анализу здравственог стања становништва за
територију округа за коју је основан, као и рада и организације здравствених установа у Сремском
округу. Такође, у складу са потребама, сачињавају се и појединачне анализе градова/општина са
територије округа.
У припреми Анализе здравственог стања Града Сремска Митровица, коришћени су подаци
прикупљени редовном здравствено статистичком евиденцијом, као и подаци добијени од самих
здравствених установа.
Анализа показује да још увек доминирају масовне незаразне болести, јер је и недовољно
развијена свест грађана о значају превенције ових обољења, за које су одговорни у већини случајева
доприносни ризико фактори, а који су резултат навика и понашања који утичу на здравље. У те
факторе спадају: пушење, неправилна исхрана, физичка неактивност, гојазност, повишен крвни
притисак, повишене масноће у крви и др. Све то указује на сталну потребу мултисекторске сарадње
унутар целог друштва, као и на сталној промоцији здравља која уствари захтева координирану
акцију свих заинтересованих: владе, здравственог и других сектора (социјалних, економских),
невладиних и добровољних организација, локалних власти, привреде и мас медија. У центру
здравственог система је пацијент-корсиник здравствене заштите, а она је оријентисана на очување и
унапређење здравља становништва. Брига за здравље је обавеза целокупне заједнице.
Промоција здравља захтева да се идентификују препреке које стоје на путу усвајања здраве
јавне политике у нездравственим секторима да се исте и уклоне. Циљ је да здравији избор буде и
лакши избор за ствараоце политике. Промоција здравља усредсређена је на стварање једнакости у
домену здравља. Циљ је да се смање разлике у здравственом статусу и да се осигурају могућности и
средства која ће омогућити људима да у потпуности развију свој здравствени потенцијал.
Здравље је једно од основних права сваког човека, предуслов благостања и квалитетног
живота. Исто тако здравствено стање становништва је један од показатеља за мерење напретка и
основа сталног економског раста.
Анализа здравственог стања становништва представља један од најрелевантнијих
аргумената за евалуацију ефикасне имплементације здравствене политике али и дефинисаних
стратешких опредељења у здравственом и другим секторима у заједници.
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Демографски показатељи
Становништво се развија, и мења своја структурна обележја под утицајем бројних фактора,
и као таква динамична појава се стално мења, креће. Природно кретање становништва подразумева
промене у укупном броју становника као последица рађања (наталитет) и умирања (морталитет).
Број рођених је позитивна, а број умрлих негативна компонента кретања становништва.
Један од основних показатеља демографске ситуације једне територије је број становника.
Према подацима Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут” (Процена
становништва, 2015. година), на територији града Сремска Митровица живи 77.667 становника.
Наталитет или рађање представља број живорођене деце на једној одређеној територији у
току календарске године. Стопа наталитета је број живорођене деце на 1000 становника, и према
подацима Републичког завода за статистику Србије (Витални догађаји, 2013.), у 2013.години стопа
наталитета за Сремски округ износила је 8,7‰ и тумачи се као неповољна (повољне стопе су од 13
до 20‰). За територију града Сремска Митровица она је износила 8,5‰ што је такође неповољна
стопа наталитета.
Општа стопа морталитета представља број умрлих на једној територији на 1000 становника
и сматра се високом ако је њена вредност изнад 12‰. На територији Сремског округа, у 2013.
години, према подацима Републичког завода за статистику Србије (Витални догађаји у Републици
Србије, 2013.), она износи 14‰. За Сремску Митровицу она је у истом периоду износила 14,8 ‰.
Постоји и специфична стопа морталитета која је прецизнији показатељ смртности и најчешће се
изражава према полу и старости.
Важан индикатор старосне структуре је и зрелост становништва која говори о
процентуалном учешћу особа старих више од 65 година у укупној популацији и уколико је већа од
10%, становништво је врло старо (према критеријумима Уједињених нација). Становништво
територије Сремска Митровица припада врло старој популацији јер је удео становништва старијег
од 65 година у општој структури становништва ове територије чак 18,2%.
За анализу природног кретања становништва користи се и стопа природног прираштаја и
представља разлику између броја живорођених и умрлих у одређеном временском периоду на једној
територији, изражену на 1000 становника. За 2013. годину, за Сремски округ (исти извор података)
он износи – 5,3. За територију града Сремска Митровица она је у 2013. години износила -6,3.
Морталитет (умирање) и морбидитет (обољевање) су негативни показатељи
здравственог стања становништва, и веома су значајни приликом израде анализе здравственог
стања становништва.
МОРТАЛИТЕТ
Морталитет је негативна компонента природног кретања становништва. Стопа морталитета
је важан показатељ здравстевног стања становништва и представља резултат деловања биолошких,
економских и здравствених фактора. Такође, кретање стопе морталитета, уз морбидитет, служи за
оцену ефикасности здравствене заштите, као и здравствене и социјалне политике земље.
Водећи узроци смрти одраслог становништва за град Сремска Митровица-2016. година:
 Болести система крвотока (I) (45,24%)
 Тумори (C) (23,59%)
 Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (Е) (7,18%)
 Болести нервног система (G) (5,15%)
 Болести система за варење (К) (4,37%)
 Болести система за дисање (Ј) (3,69%)
 Душевни поремећаји и поремећаји понашања (F) (3,50%)
 Болести мокраћно-полног система (N) (2,91%)
 Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази (R) (0,87%)
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Најређи узроци смртности су:
 Болести изазване другим паразитима (B) (0,10%)
 Други спољашњи узроци повређивања (W) (0,19%)
 Болести коже и болести поткожног ткива (L) (0,39%)
 Заразне болести и паразитарне болести (А) (0,39%)
 Саобраћајни удеси (V) (0,68%)
 Други спољашњи узроци повређивања (X) (0,87%)
Табела број 1: Структура морталитета у Сремској Митровици
АНАЛИЗА МОРТАЛИТЕТА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
Узроци умирања(према групама болести)
Болести система крвотока (I)
Тумори (C)
Болести нервног система (G)
Болести система за варење (К)
Болести жлезда са унутрашњим лучењем (Е)
Болести система за дисање (Ј)
Душевни поремећаји и поремећаји понашања (F)
Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази (R)
Болести мокраћно-полног система (N)
Други спољашњи узроци повређивања (X)
Тумори и болести крвотворних органа и поремећаји
имунитета (D)
Саобраћајни удеси (V)
Други спољашњи узроци повређивања (W)
Заразне болести и паразитарне болести (А)
Други спољашњи узроци повређивања (Y)
Болести изазване другим паразитима (B)
Болести мишићно-коштаног система и везивног
ткива (М)
Болести коже и болести поткожног ткива (L)
Повреде, тровања и последице деловања спољних
фактора (Т)
Повреде, тровања и последице деловања спољних
фактора (S)
Урођене наказности, деформације и хромозомске
ненормалности (Q)
Стања у порођајном периоду (P)
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт
са здравственом службом (Z)
укупно:

2015.

2016.

број
500
208
59
56
46
39
26

%
49,41%
20,55%
5,83%
5,53%
4,55%
3,85%
2,57%

22
17
16

2,17%
1,68%
1,58%

7
4
4
4
2
1

0,69%
0,40%
0,40%
0,40%
0,20%
0,10%

1

0,10%

1012

100%

број
466
243
53
45
74
38
36

%
45,24%
23,59%
5,15%
4,37%
7,18%
3,69%
3,50%

9

0,87%

30
9

2,91%
0,87%

9

0,87%

7
2
4

0,68%
0,19%
0,39%

1

0,10%

4

0,39%

1030

100%

Анализирајући структуру морталитета у граду Сремска Митровица у односу на 2015.годину,
уочава се мањи проценат умрлих од кардиоваскуларних обољења, већи проценат умрлих од
малигнитета, мањи број умрлих од болести нервног система - неуролошке етиологије, као и
система за варење, а већи проценат морталитета од болести жлезда са унутрашњим лучењем,
душевних поремећаја и поремећаја понашања и болести мокраћно-полног система.
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Табела број 2: Структура морталитета по полу/ Сремска Митровица-2016. година
Пол
мушко
МКБ
шифра
I10
I42
C34
I63
G30
I25
E11
N18
E14
F01
J44
E10
I21
C61
C20
Остало
Укупно

Број
53
59
55
22
12
22
15
15
12
8
11
11
10
16
9
192
522

женско

Проценат Број
Проценат
5,15%
107
10,39%
5,73%
70
6,80%
5,34%
25
2,43%
2,14%
27
2,62%
1,17%
21
2,04%
2,14%
8
0,78%
1,46%
13
1,26%
1,46%
9
0,87%
1,17%
11
1,07%
0,78%
15
1,46%
1,07%
11
1,07%
1,07%
10
0,97%
0,97%
7
0,68%
1,55%
0,00%
0,87%
6
0,58%
18,64%
168
16,31%
50,68%
508
49,32%

Тотал
Број

Тотал
Проценат

160
129
80
49
33
30
28
24
23
23
22
21
17
16
15
15
1030

15,53%
12,52%
7,77%
4,76%
3,20%
2,91%
2,72%
2,33%
2,23%
2,23%
2,14%
2,04%
1,65%
1,55%
1,46%
1,46%
100,00%

У граду Сремска Митровица, када се посматра структура морталитета по полу, примећује се
већа учесталост умрлих од кардиоваскуларних болести код особа женског пола, а смртност од
тумора и болести мокраћно-полног система већа је код особа мушког пола.
Графикон број 2 - Однос полова међу умрлима Сремска Митровица

49,32
50,68

мушко
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Табела број 3: Структура морталитета по дијагнозама
Најчешће болести за град Сремска Митровица:
МКБ шифра
I10
I42
C34
I63
G30
I25
E11
N18
F01
E14
J44
E10
I21
C61
I70
Остало
Укупно

Број
160
129
80
49
33
30
28
24
23
23
22
21
17
16
15
360
1030

Проценат
15,53%
12,52%
7,77%
4,76%
3,20%
2,91%
2,72%
2,33%
2,23%
2,23%
2,14%
2,04%
1,65%
1,55%
1,46%
34,95%
100,00%

Када се посматра структура морталитета у граду Сремска Митровица, највећи број
становника умро је од хипертензије 15,53%, затим од обољења срчаног мишића 12,52%, карцинома
душника и плућа 7,77%, од инфаркта мозга 4,76%, Алцхајмерове болести 3,20%, хроничне
исхемијске болести срца 2,91% и шећерне болести 2,72%.
Табела број 4: Најчешће болести из групе кардиоваскуларних обољења које су узроци
смртности у граду Сремска Митровица/ 2016. година:
МКБ шифра
I10
I42
I63
I25
I21
I70
I69
I50
I35
I20
I71
I74
I61
I26
I46
Остало
Укупно

Број
160
129
49
30
17
15
8
8
6
5
4
4
4
4
3
20
466

Проценат
34,33%
27,68%
10,52%
6,44%
3,65%
3,22%
1,72%
1,72%
1,29%
1,07%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,64%
4,29%
100,00%

Водећи узроци смртости из групе кардиоваскуларних обољења за територију града
Сремска Митровица су: хипертензија (34,33%), кардиомиопатија (27,68%), инфаркт мозга (10,52%),
хронична исхемијска болест срца (6,44%) и акутни инфаркт (3,65%).
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Табела број 5: Најчешће болести из групе кардиоваскуларних обољења које су узроци
смртности у граду Сремска Митровица/2016. година:
мушко
МКБ
шифра
I10
I42
I63
I25
I21
I70
I69
I50
I35
I20
I71
I74
I61
I26
I46
Ostalo
Укупно

број

тотал
број

женско
53
59
22
22
10
8
5
2
3
3
4
2
3
3
2
10
211

проценат
број
проценат
11,37%
107
22,96%
12,66%
70
15,02%
4,72%
27
5,79%
4,72%
8
1,72%
2,15%
7
1,50%
1,72%
7
1,50%
1,07%
3
0,64%
0,43%
6
1,29%
0,64%
3
0,64%
0,64%
2
0,43%
0,86%
0,00%
0,43%
2
0,43%
0,64%
1
0,21%
0,64%
1
0,21%
0,43%
1
0,21%
2,15%
10
2,14%
45,28%
255
54,72%

160
129
49
30
17
15
8
8
6
5
4
4
4
4
3
20
466

тотал
проценат
34,33%
27,68%
10,52%
6,44%
3,65%
3,22%
1,72%
1,72%
1,29%
1,07%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,64%
4,29%
100,00%

Што се тиче полне структуре морталитета од кардиоваскуларних обољења, као најчешћег
узрока смртности у 2016. години, уочава се већи проценат умирања женске популације од
хипертензије, обољења срчаног мишића, инфаркта мозгa, а код мушке популације већи је проценат
смртности од хроничне исхемијске болести срца и акутног инфаркта миокарда.
Графикон број 3 - Однос полова међу умрлима од болести система крвотока /Сремска
Митровица

45,28
54,72

мушко
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женско

Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

04.08.2017.

Табела број 6: Најчешћа малигна обољења као узроци морталитета у 2016. години за град
Сремска Митровица
МКБ шифра
C34
C61
C50
C18
C20
C25
C71
C16
C67
C22
C80
C43
C54
C32
C56
Остало
Укупно

Број
80
16
15
15
15
12
10
9
6
6
6
5
4
4
4
36
243

Проценат
32,92%
6,58%
6,17%
6,17%
6,17%
4,94%
4,12%
3,70%
2,47%
2,47%
2,47%
2,06%
1,65%
1,65%
1,65%
14,81%
100,00%

Најчешћа малигна обољења као узрок смртности су малигнитет душника и плућа (32,92%),
злоћудни тумор кестењаче (6,58%), злоћудни тумор дојке (6,17%), злоћудни тумор дебелог црева
(6,17%), злоћудни тумор задњег црева (6,17%) и злоћудни тумор гуштераче (4,94%).
Графикон број 4 - Најчешћа малигна обољења за град Сремска Митровица
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Табела број 7: Најчешћа малигна обољења по полу као узроци морталитета
– Сремска Митровица 2016. година
пол
мушко
МКБ
шифра
C34
C61
C50
C18
C20
C25
C71
C16
C67
C22
C80
C43
C54
C32
C56
Остало
Укупно

Број
55
16

женско

Проценат
22,63%
6,58%
0,00%
3,29%
3,70%
2,47%
2,88%
1,65%
1,23%
0,82%
1,65%
2,06%
0,00%
1,65%
0,00%
5,76%
56,38%

8
9
6
7
4
3
2
4
5
4
14
137

Број
25
15
7
6
6
3
5
3
4
2
4
4
22
106

Процена
т
10,29%
0,00%
6,17%
2,88%
2,47%
2,47%
1,23%
2,06%
1,23%
1,65%
0,82%
0,00%
1,65%
0,00%
1,65%
9,05%
43,62%

Тотал
Број

80
16
15
15
15
12
10
9
6
6
6
5
4
4
4
36
243

Тотал
Проценат

32,92%
6,58%
6,17%
6,17%
6,17%
4,94%
4,12%
3,70%
2,47%
2,47%
2,47%
2,06%
1,65%
1,65%
1,65%
14,81%
100,00%

У структури морталитета од малигнитета, мушка популација доминира са 56,38% у односу
на женску популацију са 43,62% учешћа. Када се посматра по групама болести по МКБ 10међународна класификација болести, мушки пол доминира код злоћудног тумора душника и плућа
и кестењаче, а женски пол код злоћудног тумора дојке.
Графикон број 5 - Однос полова, умрлих од малигних обољења на територији града Сремска
Митровица

43,62

56,38

мушко
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Највећи социјално медицински значај имају масовне незаразне болести (МНБ), како у
структури морталитета (умирања) тако и у структури морбидитета (разбољевања). Масовне
незаразне болести, као што су: кардиоваскуларне, малигне, дијабетес, ментални поремећаји,
хронична плућна обољења и друго, већ дуго представљају водеће узроке смртности и морбидитета
не само у развијеним земљама него и у земљама у развоју. Масовне незаразне болести су
универзална обољења. Њихова општа карактеристика је рани почетак, дуг и прогредијентан ток,
оштећења организма која се могу реперкутовати смањењем опште и професионалне способности.
Ради се о широкој лепези болести које показују високу фреквенцу и динамику раста. Присутнија су
у старијим добним групама, али то не значи да се може ставити знак једнакости између ових
болести и старења. Нити су оне искључиво болести старих особа, нити су старе особе искључиво
хронични болесници. Подаци рутинске статистике и истраживања становништва указују да се
талас епидемије ових болести све више помера ка радно активном становништву где као такве
чине најзначајније узроке оболевања, одсуствовања са посла, инвалидитета и прераног умирања.
МОРБИДИТЕТ или обољевање спада у најважније индикаторе здравственог стања
становништва, јер даје увид у разбољевање и онеспособљеност становништва. Морбидитет се
исказује стопама, и то: општа стопа морталитета, специфична стопа, инциденца, преваленца,
трајање оболевања као и показатељи ризика оболевања. Рутинска здравствена статистика
обезбеђује информације о раширености појединих обољења, али само у делу становништва
који је користио здравствену заштиту. То је такозвани регистровани морбидитет који се може
поделити на ванболнички и болнички.
Ванболнички морбидитет
Основне карактеристике ванболничког морбидитета биће приказане кроз регистрована
обољења у службама примарне здравствене заштите и то службе за здравствену заштиту деце,
школске деце и омладине, службе опште медицине и службе медицине рада, а све то из извештаја
о раду наведених служби које су установе доставиле Заводу за јавно здравље Сремска Митровица
за 2016. годину.
Велики значај имају показатељи регистрованог морбидитета - разбољевања.
Посматрајући град Сремска Митровица, укупан морбидитет у служби опште медицине је 66.392
оболела случаја.
Служба опште медицине и медицине рада
У структури морбидитета одраслог становништва града Сремска Митровица,
старијег од 19 година, у служби опште медицине, где по правилу и највећи број корисника
здравствене заштите остварује контакт са здравственом службом, водеће-прво место имају
болести система за дисање са 17% учешћа, што је мањи проценат него у претходној години,
потом следе болести коштаног система и везивног ткива са 11,2% што је нешто већи % у односу
на 2015. годину, болести кардиоваскуларног система имају учешће са 9,5% што је приближан %
у односу на претходну годину - табела број 8.
Табела број 8 - Најчешће болести у 2016. години/град Сремска Митровица
Општа медицина
Најчешће болести
Број
%
11.248
17
Болести система за дисање J00-J99
4.259
6,4
Болести мокраћно-полног система N00-N99
7.431
11,2
Болести коштаног система и вез. ткива M00-M99
6.272
9,5
Кардиоваскуларне болести
37.182
56
Oстале
66.392
100
Укупан морбидитет
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У служби опште медицине, кардиоваскуларне болести су група обољења која у
укупном морбидитету одраслог становништва овог града, узимају учешће са 9,5%, од тога
значајну учесталост заузимају артеријска хипертензија (5,3%), друге исхемијске болести срца
(0,6%) и друге болести срца (0,5%). Табела број 9.
Табела број 9 - Најчешће кардиоваскуларне болести / Сремска Митровица 2016. година
Општа медицина
Кардиоваскуларне болести
Број
%
Кардиоваскуларне болести
6.272
9,5
свега
3.524
5,3
Артеријска хипертензија
352
0,5
Друге болести срца
419
0,6
Друге исхемијске болести
60.120
90,5
Остале
66.392
100
Укупан морбидитет
Што се тиче болести дигестивног система, у укупном морбидитету становништва Сремске
Митровице, ове болести узимају учешће са 6,3%. Анализирајући здравствено стање током 2016.
године уочено је да су у овом граду највише заступљене болести под називом друге болести црева и
потрбушнице К52-К55, К58-К67 са 1,8%, затим болести једњака, желуца и дванаестопалачног црева
(К20-К23, К-28, К-30-К31) са 1,61% и на трећем месту гастритис и дуоденитис К29 са 1,04%
учешћа. Табела број 10.
Табела број 10 - Најчешће болести из групе болести система за варење/2016. година- Сремска
Митровица
Општа медицина
Болести система за варење К00-К93
број
проценат
оболелих
(%)
4.187
6,3
Болести система за варење- свега
Друге болести једњака, желуца и дванаестопалачног црева
1.070
1,61
К20-К23,К28,К30-К31
694
1,04
Гастритис ет дуоденитис К29
1.199
1,8
Друге болести црева и потрбушнице К52-К55, К58-К67
62.205
93,7
Остале
66.392
100
Укупан морбидитет
У укупном морбидитету, у општој медицини, ментална обољења узимају учешће са 3,04%
или 2.022 оболела случаја што је веђи број у односу на 2015. годину. Најчешћа обољења из ове
групе болести у 2016. години су: неуротски, стресогени и соматиформни поремећаји F40-F48, затим
поремећаји расположења-афективни поремећај F30-F39, као и други душевни поремећаји понашања
F-04-F09, F50-F69, F80-F99. (табела број 11).
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Табела број 11 - Ментална обољења у 2016. години /Сремска Митровица
Општа медицина
број
проценат
2.022
3,04
Ментална обољења свега
663
0,99
Поремећај расположења-афективни поремећај F30 - F39
729
1,09
Неуротски, стресогени и соматиформни поремећаји F40-F48
295
0,44
Други душевни поремећаји понашања F04-F09, F50-F69, F80-F99
64.370
97
Остале
66.392
100
Укупан морбидитет
Ментална обољења

Табела број 11 - Најчешћи малигнитети 2016. године /Сремска Митровица
Општа медицина
Малигна обољења
број
проценат
Малигнитети - свега
523
0.78
Neoplazma mammae
124
0.18
Други секундарни, злоћудни тумори неозначене локализације 100
0.15
Neoplazma malignum cutis aliud
42
0.06
Остале
65.869 99.21
Укупан морбидитет
66.392 100
Малигна обољења у укупном морбидитету становништва града Сремска Митровица у
2016. години, када је у питању општа медицина, учествују са 0,78%, односно са 523 случаја.
Најчешћи малигнитети на овој територији су: малигнитет дојке, други секундарни, злоћудни
тумори, неозначене локализације и малигнитет коже. Табела број 11. Уочено је да је нешто већи
проценат оболелих од малигних обољења у односу на прошлу годину.
У структури укупног морбидитета становника града Сремска Митровица (66.392),
ендокрине болести узимају учешће са 3,16% или 2.104 оболела случаја, што је више случајева него
у 2015. години, од чега је diabetes mellitus заступљен са 1,17% или 782 случаја. Табела број 14.
Табела број 14 - Ендокрине болести у 2016. години / Сремска Митровица
Општа медицина
Ендокрине болести
број
проценат
2.104
3.16
Е група укупно
782
1.17
Diabetes mellitus
64.288
96.83
Остале
66.392
100
Укупан морбидитет
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Служба за здравствену заштиту школске деце
У служби за здравствену заштиту школске деце Дома здравља Сремска Митровица, укупно
регистровани морбидитет у 2016.години за територију града Сремска Митровица је чак 38.110, што
је већи број случајева у односу на 2015. годину. Највећи удео у укупном морбидитету ове службе,
имају група болести под називом Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом са 16.218 оболелих или 42,5%, болести система за дисање 10.374 оболела
случаја или 27,2%, а потом и група заразних и паразитарне болести са 2.021 оболелих или 5,3%
учешћа. Табела број 15.
Табела број 15 - Најчешће болести 2015/2016 година-Сремска Митровица
Најчешће болести

Школски диспанзер
2015.

Болести система за дисање Ј00Ј99
Заразне болести и паразитарне
болести A00-Б99
Фактори
који
утичу
на
здр.стање
и
контакт
са
здр.службом Z00-Z99
Остале
Укупан морбидитет

2016.
%

број
9.414

%
28,3

број
10.374

1.806

5,4

2.021

5,3

11.651

35

16.218

42,5

10.353

31,1

9.497

25

37.422

100

38.110

100

27,2

Служба за здравствену заштиту предшколске деце
Када посматрамо службу за предшколску децу, укупно регистровани морбидитет у 2016.
години за територију града је 33.926 што је много више оболелих него у претходној години.
Најчешће болести, и прве на лествици у овој служби су болести система за дисање са чак 51,5%
учешћа, затим фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом са
9,8%. Група болести под називом симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски узимају
учешће са 8,6% што је више него у претходној години. Табела број 16.
Табела број 16 - Најчешће болести 2015 / 2016 година - Сремска Митровица
Најчешће болести

Дечији диспанзер
2015.

Болести система за дисање Ј00Ј99
Фактори
који
утичу
на
здр.стање
и
контакт
са
здр.службом Z00-Z99
Симптоми, знаци и патолошки
клинички и лаборат. налази
R00-Z99
Остале
Укупан морбидитет

2016.
%

број
8.595

%
37,6

број
17.486

6.452

28,2

3.328

9,8

4

2.932

8,6

6.917

30,2

10.180

30

22.862

100

33.926

100

898
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Служба стоматолошке здравствене заштите
Морбидитет стоматолошке службе предшколске деце Дома здравља Сремска Митровица
приказан је у табели број 17. Укупан морбидитет у овом дому здравља/за ову службу, у 2016.
години био је 4.066. Најчешћа обољења су: Caries dentium са 40% друге болести зуба потпорних
структура са 33,4%, и друге болести усне дупље, пљувачних жлезда и вилица са 26,7%.
Табела број 17 - Стоматолошки морбидитет предшколске деце у Сремској Митровици 2015/2016. година
Обољења

Caries dentium
Друге бол. зуба и
потпорних структура
Друге бол. усне дупље,
пљувачних жлезда и
вилица

2015. година

2016. година

број

%

број

%

1.509

40,3

1.623

39,9

1.504

40,2

1.358

33,4

725

19,3

1.085

26,7

3.738

100

4.066

100

Укупан морбидитет
Посматрајући обољевање школске деце када се ради о стоматолошкој здравственој
заштити, уочава се да је укупан морбидитет у 2016. години за територију града Сремска
Митровица био 24.818. Најчешћа обољења због којих су се корисници здравствених услуга
обратили овој служби су: друге болести зуба и потпорних структура са 45%, Caries dentium са
31,3% и друге болести усне дупље, пљувачних жлезда и вилица са 23,8% учешћа.
Табела број 18 - Стоматолошки морбидитет школске деце / Сремска Митровица
Обољења

2015. година

2016. година

број

%

број

%

6.638

25

7.773

31,3

17.180

64,5

11.145

45

Друге болести усне дупље,
пљувачних жлезда и вилица

2.801

10,5

5.900

23,8

Укупан морбидитет

26.619

100

24.818

100

Caries dentium
Друге болести зуба и
потпорних структура
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Служба за здравствену заштиту жена
У служби здравствене заштите жена, Дома здравља Сремска Митровица регистровани
морбидитет за 2016. годину је 24.948, а прве две водеће групе болести су фактори који утичу на
здравствено стање и контакт са здравственом службом са чак 77%, што је нешто више него у
претходној години, и болести мокраћно полног система са 18,4% што је исто у односу на
претходни период. На трећем месту су тумори са 1,65% и заузимају посебно место у структури
морбидитета, обзиром да у 2016. години нису били на трећем месту. Трудноћа, рађање и бабиње су
на четвртом месту са 0,91%. Табела број 19.
Табела број 19 - Морбидитет диспанзера за жене на територији града Сремска Митровица
2015. година
Болести
Тумори C00-D48
Болести мокраћног-полног
система N00-N99
Трудноћа, рађање и бабиње
О00-О99
Фактори који утичу на здр.
стање и контакт са здр.
службом Z00-Z99
Остале
Укупан морбидитет

2016. година

Број

%

Број

%

435

1,7

412

1,65

4.641

18

4.605

18,4

844

3,25

229

0,91

19.689

76

19.225

77,06

291

1,1

477

1,9

24.212

100

24.948

100

Организација и рад здравствене службе града Сремска Митровица
На територји Града Сремска Митровица здравствену заштиту становништву пружају 4
установе: Дом здравља Сремска Митровица - установа која пружа услуге за примарни ниво
здравствене заштите, затим Апотека Сремска Митровица, такође установа примарног нивоа
здравствене заштите и пружа фармацеутску здравствену делатност, Општа болница Сремска
Митровица као установа секундарног нивоа здравствене заштите и регионална је установа за цео
Сремски округ као и Завод за јавно здравље Сремска Митровица која је установа на више нивоа
здравствене заштите и такође покрива територију целог Сремског округа. Град Сремска
Митровица има 77.667 становника (процена становништва, 2015. година).
Покривеност и обезбеђеност становништва на територији града Сремска Митровица, биће
приказана кроз структуру и број запослених у самом дому здравља Сремска Митровица, односно
на примарном нивоу здравствене заштите, на дан 31.12.2016. године-годишњи извештај установе.
Коришћење ванболничке здравствене заштите
У анализи коришћења ванболничке здравствене заштите одабрани параметри за евалуацију и
процењивање преузети су из података здравствене установе (број посета и кадрови), а израчунати у
складу са нормативима Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Правилник је објављен у "Сл.
гласнику РС", бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012-др. правилник и 119/2012
др.правилник, 22/13).
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Служба опште медицине
У служби здравствене заштите одраслих на територији града, када посматрамо Дом здравља
Сремска Митровица и анализирајући рад ове службе-опште медицине, кадровска структура у 2016.
години, на дан 31.12.2016. године је следећа: 36 доктора медицине (16 специјалиста, 3 доктора
медицине на специјализацији и 17 лекара опште праксе), 2 више медицинске сестре техничара и 57
медицинских сестара техничара са средњом стручном спремом. Са овим бројем лекара није у
потпуности задовољавајућа обезбеђеност-покривеност становништва, јер је просечно за град
Сремска Митровица 1.767 становника по лекару (норматив је 1/1600 становника). На територији
града број одраслог становништва је 63.626. Укупан број посета у овој служби Дома здравља
Сремска Митровица је 328.386, што по доктору износи 8.875 посета на годишњем нивоу. По лекару
број посета на дан, просечно износи 40 посета.
Служба за здравствену заштиту предшколске деце
Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (процена
становништва 2015., демографија) број деце узраста до 6 година на територији града Сремска
Митровица је 4.782. Посматрајући Дом здраввља Сремска Митровица и рад ове службе, у овој
служби кадровска структура здравствених радника је следећа: 7 доктора и свих 7 су специјалисти
педијатриje, 1 виша медицинска сестра и 9 медицинских сестара/техничара са средњом стручном
спремом. Према броју деце до 6 година на територији града Сремска Митровица, постигнута је
задовољавајућа покривеност становника/деце ове узрасне доби, јер је просечно један лекар на 683
деце (норматив је 1/850 деце). Укупан број посета код лекара у овој служби за 2016. годину је
33.910, што по лекару износи 4.844 посетa на годишњем нивоу. Просечан број посета по лекару на
дан је 22.
Служба за здравствену заштиту школске деце
У Дому здравља Сремска Митровица, у овој служби, у 2016. години, на дан 31.12.2016.
године, било је запослено 9 лекара и 9 медицинских сестара/техничара са средњом стручном
спремом. Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
процена становништва 2015.година, број школске деце до 18 година на територији града је 9.258,
чиме је покривеност лекара на школско дете задовољавајуће, један доктор на 1.157 деце (норматив
је 1/1500 деце). Укупан број посета у овој служби је 30.907, што по лекару износи 3.863. Просечан
број посета по лекару на дан је 17,4 посете. У односу на претходну годину, уочава се већи број
посета овој служби дома здравља.
Служба за здравствену заштиту жена
На територији града Сремска Митровица, према подацима Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“, процена становништва 2015. година, укупно има 34.384 жена
старијих од 15 и више година. Укупан број запослених здравствених радника у овој служби Дома
здравља Сремска Митровица (на дан 31.12.2016. године) је 7 доктора специјалисте гинекологије и
акушерства, 9 медицинских сестара техничара. Укупан број посета у овој служби је 24.470, што по
лекару износи 3.495 на годишњем нивоу, а просечан број посета на дан по лекару је 15,8.
Покривеност становника ове категорије докторима специјалистима гинекологије и акушерства је
задовољавајућа, износи један гинеколог на 4.912 жена са 15 и више година (норматив је 1/6500
жена).
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Болничка здравствена заштита
Општа болница Сремска Митровица обавља специјалистичко-консултативну и
стационарну здравствену делатност којој гравитира 304.889 становника Сремског округа (процена
2015.година, ИЗЈЗ Србије-Батут).
Према Планско извештајним табелама на дан 31.12.2016. године, које је Општа болница
Сремска Митровица доставила Заводу за јавно здравље Сремска Митровица, болница броји укупно
запослених радника 934, од чега је 843 запослених радника који су уговорени са РФЗО.
Посматрајући табеле појединачно: број здравствених радника и сарадника на одељењима је
111 доктора медицине, 310 медицинских сестара/техничара и 3 здравствена сарадника. Здравствени
радници и сарадници у дневној болници и дијализи/број је: 5 доктора на дијализи и 1 доктор у
одсеку за онкологију, 27 медицинских сестара на дијализи и 6 медицинских сестара/техничара у
одсеку за онкологију. Број кадрова у заједничким медицинским делатностима је : 36 доктора
медицине, 4 дипломирана фармацеута, 133 медицинске сестре/техничара и 1 здравствени сарадник.
Број немедицинских радника у здравственој установи је: 64 административна радника и 142
техничко помоћна радника. Број запослених на одређено време ради замене одсутних са посла је
27, а број истих ради повећаног обима посла је 64 радника.
Болница броји укупно 513 постеља, и у периоду од I-XII 2016. било је укупно 18.083
хоспитализованих лица, што је 84,4% од планираног броја (21.417).
У периоду 2016. године на 513 постеља остварено је укупно 89.883 дана хоспитализације,
што је у односу на план, остварење од 94,4% (95.243).
Просечна дужина лечења на нивоу Опште болнице износи 4,97 дана, а планирана је 4,45,
док је просечна заузетост постеља 48% (планирано је 50,87).
ОБОЛЕВАЊЕ И УМИРАЊЕ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У ГРАДУ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ТОКОМ 2014. године.
Расположиви подаци о броју оболелих и умрлих од малигних болести у Срему за 2015. су
по методологији Регистра за рак непотпуни (унос података је у току). Из тих разлога, за потребе
ове анализе, за област малигних болести коришћени су подаци из регистра за рак за Сремски округ
али за 2014 годину. Разлог се може пронаћи у недовољној ажурности и пристизању података,
односно пријављивања случајева са терена.
Према подацима Регистра за рак Завода за јавно здравље Сремска Митровица стопа
инциденције обољевања од малигних болести на територији Сремске Митровице је Inc
994,49/100.000. Стопа морталитета у 2014. години је 271,45/100000.
Табела број 1 - Стопа инциденције најчешћих локализација малигних тумора на територији
града Сремска Митровица
Локализација
Плућа
Колоректални карцином
Дојка
Грлић материце
Простата

Inc/100000
307,73
87,56
420,55
112,69
169,04
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ПОДАЦИ О ОБОЛЕВАЊУ И УМИРАЊУ ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ
Према подацима регистра за заразне болести Центра за контролу и превенцију болести
Завода за јавно здравље Сремска Митровица, током 2016. године бележи се пораст регистрованих
оболелих од заразних болести у односу на претходну годину услед пораста броја регистрованих
случајева обољевања од респираторних заразних болести (табела 2).
Табела број 2 - Инциденција оболевања и морталитет од заразних болести током 2016.
године
година
2016.

Број
оболелих
5.427

Inc/100 000

Број умрлих

Mt/100 000

6788,84

1

1,25

ПОДАЦИ О ОБОЛЕВАЊУ ОД РЕСПИРАТОРНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
На првом месту према стопи инциденције у посматраном периоду су респираторне заразне
болести (табела бр. 3). Најчешће регистровано обољење из групе респираторних болести je
Pharyngitis streptococcica.
Табела 3. - Број оболелих и инциденција оболевања од респираторних заразних болести
година
2016.

Број оболелих
5.220

Inc/100 000
6529,89

ПОДАЦИ О ОБОЛЕВАЊУ ОД ЦРЕВНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
У укупном броју оболелих од заразних болести у посматраном периоду цревне заразне
болести заузимају треће место. Најзаступљенија болест из ове групе је као и претходних година
Diarrhоea, causa infectionis suspecta (А 09) што говори о инсуфицијентној лабораторијској
дијагностици ове групе обољења (табела бр. 4).
Табела број 4 - Број оболелих и инциденција оболевања од цревних заразних болести
година
2016.

Број оболелих
90

Inc/100 000
112,58

ПОДАЦИ О ОБОЛЕВАЊУ ОД ПОЛНО ПРЕНОСИВИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Полно преносиве болести су међу најређе регистрованим обољењима због
инсуфицијентног пријављивања и лабораторијске дијагностике. Током 2016. године на територији
града Сремска Митровица није регистрован ниједан случај обољевања од полно преносивих
болести.
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Табела број 5 - Број оболелих и инциденција оболевања од сексуално преносивих заразних
болести
година
2016.

Број оболелих
/

Inc/100 000
/

ПОДАЦИ О ОБОЛЕВАЊУ ОД ЗООНОЗА
Током 2016. године регистровани су само појединачни случајеви обољења из ове групе
болести.
Табела број 6 - Број оболелих и инциденција оболевања од зоонозе
година
2016.

Број оболелих
2

Inc/100 000
2,25

ПОДАЦИ О ОБОЛЕВАЊУ ОД ГРИПА
Подаци се односе на обољења слична грипу обзиром да из базе података није било могуће
извући податак о броју пријављених акутних респираторних инфекција. Током 2016. године
региструје се пораст броја оболелих од грипа у односу на претходну годину.
Табела број 7 - Број оболелих и инциденција оболевања од обољења сличних грипу
година
2016.

Број оболелих

Inc/100 000

1.017

1272,2

Број вакцинисаних
лица
3.019

ПОДАЦИ О ОБОЛЕВАЊУ ОД ВАКЦИНАМА ПРЕВЕНТАБИЛНИХ БОЛЕСТИ
Из групе вакцинама превентабилних болести у посматраном периоду на територији града
Сремска Митровица региструју се само један случај обољевања од великог кашља.
Табела број 8 - Број оболелих и инциденција оболевања од вакцинама превентабилних
болести
година
2015.

Бр.оболелих
1
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОБАВЕЗНЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ У СРЕМСКОМ ОКРУГУ
И поред проблема у континуираном снабдевању вакцинама за спровођење обавезне
имунизације у Републици Србији, имунизација обавезним вакцинама на територији града Сремска
Митровица се одвијала континуирано на свим вакциналним пунктовима уз велики број
прерасподела унутар округа и бројне међуокружне прерасподеле. У 2016. години нису достигнути
задовољавајући вакцинални обухвати (испод 95%) вакцинама из програма обавезне имунизације:
осим обухвата ММР вакцином у другој години.
Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Сремска Митровица,
у 2015. години извршио је узорковање и испитивање следећих узорака:
Са Градске тржнице узорковано је: 58 узорака поврћа и воћа на метале и сензорне анализе. Сви
контролисани узорци били су исправни, затим 14 узорка сира (8 бактериолошки неисправно, јер су
нађене бактерија Еscherichia coli и у једном узорку Stafilokokus aureus). Изоловане бактерије
указивале су да се ради о секундарној контаминацији. Ниво хигијенских навика руковања
амбалажом, опремом, сама технологија производње је незадовољавајућа. Такође је испитано 5
брисева са руку људи који су у контакту са храном, од чега су 2 била бактериолошки неисправна (у
једном је пронађен укупан број бактерија као један од важних параметара, а у једном је изолован
Stafilokokus aureus). Испитано је 11 узорака јаја на присуство салмонеле и сви узорци били су
исправни. Извршено је укупно 9 енергетско броматолошких испитивања оброка у предшколским
установама. Вода за пиће испитана је у оквиру мониторинга према уговору са ЈКП Водовод
Сремска Митровица. Било је укупно 3.489 узорака, и у 7,36% узорака било је неодговарајућих
резултата хемијске неисправности. Од укупног броја узорака 1,64% је било бактериолошки
неисправно, што је у дозвољеним границама прихватљивости. Становништво града Сремска
Митровица, користило је здравствено безбедну воду за пиће. У 2016. години извршено је
испитивање са јавних чесми на територији града, где је било укупно 53 узорака. Хемијски
неисправно било је 14 узорака (са одређених чесми биле су присутне органолептичке
карактеристике измењена боја, мирис) а 3 узорка су била микробиолошки неисправна. У сезони
купања испитано је 56 узорака из реке Саве, од чега је 51 узорак био у складу са захтевима
припадајуће законске регулативе, што је прихватљиво.
У оквиру систематске контроле квалитета ваздуха током 2016. године узорковане су
основне загађујуће материје: сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ и фракције ПМ10 суспендоване
честице. У оквиру мониторинга контроле квалитета ваздуха, узорковање ваздуха извршено је на
три мерна места: у индустријској зони у околини фирме METAL FER STEEL MELL, као и у две
стамбене зоне и то у околини Завода за јавно здравље Сремска Митровица и у околини средње
школе ,,9. Мај,, Сремска Митровица. Узорковање и анализа амбијенталног ваздуха трајала је 10
месеци и 25 дана. Када је у питању квалитет ваздуха у односу на сумпордиоксид, азотдиоксид и
чађ, забележена су појединачна дневна прекорачења ГВ и ТВ (граничне и толерантне вредности)
сумпордиоксида и чађи. Средње годишње вредности испитиваних параметара, не прелазе Уредбом
дозвољене вредности, тако да се може констатовати да је квалитет ваздуха у односу на ове
параметре добар. Резултати мониторинга указују на то да су појединачне дневне концентрације
суспендованих честица ПМ10 током 2016. године достизале вредност од 6 до 281μг/м3. У току
године евидентирано је 110 дана са појединачним концентрацијама суспендованих честица ПМ10
преко дозвољене граничне вредности за један дан и 57 дана са појединачним концентрацијама
суспендованих честица ПМ10 преко дозвољене толерантне вредности за један дан.
Такође резултати мониторинга указују на следеће: да је у стамбеној зони, сумпордиоксид
током четири дана у години прешао граничну вредност. У стамбеној зони чађ је током три дана у
години прешла граничну вредност. У стамбеној зони у току године евидентирано је 110 дана са
појединачним концентрацијама суспендованих честица ПМ 10 преко дозвољене граничне
вредности за један дан. У току године евидентирано је 57 дана са појединачним концентрацијама
суспендованих честица ПМ 10 преко дозвољене толерантне вредности за један дан.
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Промоција здравља и здравствено васпитање
Промоција здравља подразумева процес оспособљавања људи да повећају контролу над
својим здрављем. Она се односи на становништво у целини у контексту свакодневног живота, а не
само на особе са високим ризиком за добијање одређених болести. Промоција здравља комбинује
различите, али комплементарне приступе укључујући комуникацију, образовање, правне мере,
фискалне мере, организационе промене, развој заједнице и спонтане локалне активности усмерене
на елиминацију здравствених ризика. С тога је програм промоције здравља на територији града
Сремска Митровица реализован у сарадњи са низом партнерских организација и институција.
Здравствено-промотивне кампање из Календара јавног здравља
У оквиру програма од Општег интереса Министарства здравља спроводи се 10
националних кампања за промоцију здравља: Национални дан без дуванског дима, Национални
месец борбе против рака, Светски дан вода, Светски дан здравља, Недеља здравља уста и зуба,
Светски дан без дуванског дима, Светска недеља подршке дојењу, Светски дан срца, Октобар
месец правилне исхране, Светски дан борбе против HIV/AIDS. Поред тога обележавају се и други
значајни датуми из Календара јавног здравља у складу са сликом здравља становништва и
потребама локалних заједница.
У 2016. години, у Сремској Митровици, спроведено је укупно 25 кампањa које су
предвиђене Календаром јавног здравља, а које су имале за циљ подизање нивоа свести и
информисање заједнице о одређеним здравственим проблемима, мотивацију и утицај на промену
понашања и стицање вештина, као и унапређење развоја партнерства. У оквиру свих обележавања,
организована су: предавања, трибине, базари здравља, стручни састанци, конференције за медије,
новински чланци, гостовања релевантних стручњака, припремљена су и дистрибуирана
здравствено васпитна средства и едукативни материјал. На основу подељеног материјала,
процењено је, да је приликом обележавања свих активности, обухваћено око 12.650 људи.
У оквиру обележавања значајног датума “Дојење-Кључ одрживог развоја”, Завод за јавно
здравље организовао je предавање лекара сепцијалисте социјалне медицине, у превентивном
центру Дома здравља, и том приликом подељена је књига за труднице и дојиље са територије града
/Куварски дневник бебе Марте/, као симболичан поклон, подршка и помоћ свим женама у
правилној исхрани своје деце до годину дана.
Израда и дистрибуција здравствено васпитних средстава
У 2016. години, материјал који се користио за обележавање значајних датума, добијен је од
стране референтне установе „др Милан Јовановић Батут“. Завод за јавно здравље Сремска
Митровица додатно је штампао још 7.350 примерака свих здравствено васпитних средстава, а Дом
здравља Сремска Митровица, према достављеним подацима око 1.200 примерака, што за
територију целог града износи 8.550 различитих примерака штампаног материјала. Материјал је
подељен у складу са активностима и то становништву, деци у предшколским установама, ђацима у
основним и средњим школама, наставницима, васпитачима, професорима...
Едукација едукатора и становништва за промоцију здравља
На подручју Сремске Митровице организовано је у 2016. години 21 предавање за
становништво, које је Завод за јавно здравље Сремска Митровица одржао, а процена је, да је
обухваћено око 665 грађана. У предшколским установама такође су одржана предавања на
различите теме и обухваћено је око 420 предшколске деце, затим у основним школама обухваћено
је око 661 дете, а у средњим школама процена је, да је обухваћено око 487 ђака. Едукација
едукатора које је спроводио Завод за јавно здравље Сремска Митровица у 2016. години било је 14 а
обухваћено је 341 учесник, од чега је 52 деце. Примарна здравствена заштита-дом здравља
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Сремска Митровица, одржао је, према својим подацима предавања којима је присуствовало, по
њиховој процени око 11.443 лица. У предшколским установама број обухваћене деце је 633, а број
предшколских објеката у којима су здравствени радници дома здравља одржали предавања је 5. У
пет основних школа, предавањима је присуствовало око 920 ученика. Број средњих школа на
територији града у којима су запослени дома здравља одржали предавања је 6, а по њиховој
процени присутно је било око 3.150 ученика. Едукације едукатора /било их је 12, а број учесника је
671. Центар за анализу, планирање и организације здравствене заштите Завода за јавно здравље
Сремска Митровица, уочио је да постоје разлике у погледу броја самих учесника у односу на
претходну 2015. годину, што се може објаснити различитим тумачењем и евиденцијом активности
од стране примарне здравствене заштите.
Континуирани рад са медијима
У 2016. години, на подручју Сремске Митровице, реализовано је много активности и било
је доста медијских садржаја који су се односили на промоцију здравља, и то: 71 ТВ прилог (57
Завод за јавно здравље и 14 Дом здравља), 63 радио оглашавања (47 Завод за јавно здравље и 16
Дом здравља), 92 новинскa чланка од чега је 73 Завода за јавно здравље и 19 Дома здравља
Сремска Митровица. Одржано је на територији града и 24 конференције за новинаре у 2016.
години. На сајтовима установа, објављено је 108 веома корисних и значајних информација/82
Завод за јавно здравље и 26 које је поставио Дом здравља Сремска Митровица.
ЗАКЉУЧЦИ:
1. Демографске карактеристике- уочава се пад броја становника, у односу на 2014. годину, а
то је по процени ИЗЈЗ Србије „др Милан Јовановић Батут“.
2. Стопа наталитета је ниска, а стопа морталитета је на горњој граници. Као последица већег
броја умрлих од рођених долази до негативног природног прираштаја.
3. Изражено је старење становника, а на то указује и процентуално учешће особа старих 65 и
више година у укупном броју становника, што утиче и на здравствену слику становништва
у погледу масовних незаразних болести.
4. Један од најзначајнијих показатеља здравља становништва је смртност-морталитет. Водећи
узроци смртности одраслог становништва у 2016. години на територији Сремске
Митровице су: на првом месту болести система крвотока (кардиомиопатије, хипертензија,
инфаркти), затим на другом месту малигне болести- тумори и на трећем месту су болести
жлезда са унутрашњим лучењем. Ове болести имају заједничке факторе ризика - начин
живота, стрес, пушење, физичка неактивност, неправилна исхрана и др.
5. Процена обима и структура обољевања становништва је значајан показатељ социомедицинског аспекта болести и оптерећења здравствене службе. У најзначајније узроке
ванболничког морбидитета спадају масовне незаразне болести (МНБ) и то у служби опште
медицине: болести система за дисање, болести коштаног система и везивног ткива и
кардиоваскуларне болести. У ванболничком морбидитету деце предшколског и школског
узраста водећа група болести су болести система за дисање као и фактори који утичу на
здравствено стање и контакт са здравственом службом, а у морбидитету жена посебно
место заузимају поред фактора који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом, болести мокраћно полног система и тумори, као и трудноћа/рађање/бабиње.
6. Сваки испитан узорак хране оценили су специјалисти хигијене Завода за јавно здравље и
дали препоруке за даље поступање код неисправних узорака. Извештаји о испитивању су
достављени инспекцијским органима као и општинским структурама са којима је уговорена
активност. Извршена испитивања оброка у предшколским установама, указују да је
потребно унапредити квалитет исхране наше деце, у складу са препорукама стручњака из
ове области.
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7. И поред вандредне ситуације, мигрантске кризе, где је Завод за јавно здравље имао кључну
улогу, није дошло до нарушавања слике здравственог стања становништва, у смислу
обољевања од заразних болести и појаве епидемија, што је одраз адекватног
функционисања здравственог система на територији града Сремска Митровица, као и свих
релевантих партнера у оваквим ситуацијама.
8. Анализом резултата праћења концентрација суспендованих честица ПМ10, закључак је да
су прекорачења знатно већа у зимским месецима, и претпоставља се да је узрок томе
уствари дифузно загађење из индивидуалних ложишта и индустријских димњака.
9. Због великог броја дана преко дозвољене граничне и толерантне вредности, средња
годишња вредност суспендованих честица ПМ 10 прелазе Уредбом дозвољену вредност.
10. У 2016. години нису достигнути задовољавајући вакцинални обухвати (испод 95%)
вакцинама из програма обавезне имунизације, осим обухвата ММР вакцином у другој
години.
11. У анализи коришћења ванболничке здравствене заштите-примарне здравствене заштите,
одабрани параметри за евалуацију и процењивање преузети су из података здравствене
установе (број посета и кадрови), а израчунати у складу са нормативима, при чему је
уочено да са овим бројем лекара није у потпуности задовољавајућа обезбеђеностпокривеност становништва.
ПРИОРИТЕТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА
Препоруке и приоритети, односе се на целокупно становништво Града Сремска
Митровица у циљу унапређења и очувања здравственог стања становништва.










Неповољно демографско кретање становништва захтева дефинисање и спровођење
свих расположивих мера и активности у циљу повећања наталитета.
У водеће узроке оболевања и умирања спадају масовне незаразне болести (МНБ).
Најзначајнији ризико фактори који доприносе настанку ових обољења су (неправилна
исхрана и са њом повезана гојазност, повишене масноће у крви, повишен шећер у крви,
смањена физичка активност, пушење, злоупотреба алкохола, стрес...) Сви ови фактори
могу се ставити под контролу интензивирањем промотивно-превентивних мера и
активности и учешћем појединца у контроли свих. Такође се морају назначити јасни
задаци за спровођење стратегија са нагласком на мултисекторијалну сарадњу.
Успостављени су регистри за акутни коронарни синдром, шећерну болест и малигне
болести, који се воде у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица. Да би се добро
проценио број оболелих и умрлих на бази ових података и регистара потребна је боља и
квалитетнија регистрација оболелих од ових болести од стране изабраних лекара у
Дому здравља и лекара у Општој болници Сремска Митровица-у одговарајућим
службама, као и евентуално увођење регистара за остале хроничне незаразне болести.
Потребно је редовно достављати све пријаве како би исти подаци били потпуни, и
адекватно искоришћени за неку ову али и неке друге анализе.
Стратегије и програме промоције здравља и развоја здравствене заштите треба
прилагодити локалним потребама и могућностима, јер промоција здравља кроз
мултисекторску сарадњу помаже развој и појединца и друштва тако што обезбеђује
информације и образовање у области здравља. Промоција здравља се односи посебно
на конкретно и ефикасно учешће целокупног становништва.
Имплементирати
програме
превенције
најучесталијих
обољења,
посебно
кардиоваскуларних болести и малигних обољења, као водећих узрока смрти
становништва.
Побољшати квалитет података морталитетне статистике, едукацијом свих који
учествују у процесу шифрирања узрока смрти, те побољшати сарадњу између
институција које учествују у процесу прикупљања и обраде ових података.
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Спроводити истраживања везана за ризико факторе који су одговорни за настанак
незаразних и заразних обољења, као и циљана популациона анкетна истраживања за
анализу здравственог стања становништва.
Стално спровођење активности усмерене на унапређењу здравствено-информационог
система/ИЗИС-а, као основа за унапређење система мониторинга и евалуације-праћење
пацијента кроз систем здравствене заштите.
Сарадња и укључивање медија могу се искористити за пропагирање здравог начина
живота. Медији подижу праг интересовања јавности, стварају климу за мењање
мишљења и служе као подстрекачи акција. С тога треба све више интензивирати
сарадњу са медијима.
Када је у питању коришћење здравствене заштите, потребно је повећати број
становника који се позивају на прегледе у оквиру скининга као значајне мере у
откривању болести и поремећаја здравља одређених категорија становништва.
Потребно је интензивирати превентивни рад свих изабраних лекара, спровођењем
различитих едукација, предавања, укључивањем средстава јавног информисања...
Потребно је да Град Сремска Митровица, у наредном периоду оствари максималну
сарадњу са Заводом за јавно здраље Сремска Митровица и спроводи сва испитивања из
области како јавног здравља, тако и заштите животне средине/мерење буке, квалитет
ваздуха, итд/. Праћење мониторинга мeрења буке није реализовано у граду Сремска
Митровица у претходном периоду, а што је од веома великог значаја за овакав један
град.
Потребно је унапредити све активности промоције здравља и здравственог васпитања,
радити на унапређењу здравствене писмености, развијати свест о значају здравих
стилова живота, нарочито код вулнерабилних категорија становништва, обратити
пажњу на здравствене
проблеме становништва. Све активности потребно је
реализовати тимским радом, мултисекторском сарадњом и мултидисциплинарним
приступом. Развијати партнерске односе са свим сегментима у друштву (радне
организације, локална заједница, социјална заштита, невладине организације, средства
информисања, систем образовања...)
Потребно је обезбедити услове за бољу доступност и приступачност у коришћењу
здравствене заштите на територији града Сремска Митровица на начин да број лекара у
Дому здравља Сремска Митровица буде такав да обезбеди задовољавајућу и
равномерну покривеност становништва, а тиме и бољи квалитет здравствене услуге.

У глави IV: УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, после „ЦИЉА 3“, додаје се: „ЦИЉ 4“, који гласи:
„ЦИЉ 4: Стварање услова за бољу доступност и приступачност у корићењу здравствене
заштите
Активности: У оквиру друштвене бриге за здравље на нивоу града Сремска Митровица, створити
услове за бољу кадровску обезбеђеност Дома здравља као установе чији је оснивач Град,
обезбеђењем средстава за финансирање оптималног броја лекара који не могу да се финансирају на
основу уговора закљученог са организацијом за обавезно здравствено осигурање, односно због
недостатка сопствених прихода здравствене установе.
Партнери и одговорне институције: Град Сремска Митровица, Дом здравља Сремска
Митровица, Републички фонд за здравствено осигурање.
Индикатори постигнућа: Остварен број посета на нивоу здравствене установе.
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У глави VII: ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА после става 2, додаје се нови став 3 који
гласи:

„У буџету града Сремска Митровица обезбедиће се средства за финансирање здравствених
радника који не могу да се финансирају на основу уговора закљученог са организацијом за
обавезно здравствено осигурање, односно због недостатка сопствених прихода здравствене
установе, а који су потребни Дому здравља Сремска Митровица ради остваривања једнаке
доступности и приступачности здравствене заштите за целокупно становништво на територији
Града Сремска Митровица.“
Досадашњи став 3 главе VII, постаје став 4.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 50-21/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
221.

II

На основу члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл.гласник РС“ бр.36/2009
и 88/2010) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист Града
Срмска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници
одржаној дана 04.08.2017.године, д о н о с и

У осталом делу Локални акциони план
запошљавања Града Сремска Митровица за
2017. годину остаје неизмењен.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 10-5/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ИЗМЕНУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017.
ГОДИНУ
I

222.

У
Локалном
акционом
плану
запошљавања Града Сремска Митровица за
2017. годину („Сл.лист Града Сремска
Митровица“ бр.3/2017) у поглављу V
ФИНАНСИЈСКИ
ОКВИР
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
И
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА, став 2. мења се тако да
сада гласи:

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 04.08.2017.године, донела
је

„У буџету Града су планирана средства у
износу од укупно 3.500.000,00 динара за
финансирање програма јавних радова.

I

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања
Библиотеке
„Глигорије
Возаровић“ из Сремске Митровице за
2017.годину, усвојенe од стране Управног
одбора
на
седници
одржаној
16.06.2017.године.
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II

224.

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

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 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-115/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Плана и
Програма пословања Завода за заштиту
споменика културе из Сремске Митровице за
2017.годину, усвојенe од стране Управног
одбора
на
седници
одржаној
16.06.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
223.
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 04.08.2017.године, донела
је

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

РЕШЕЊЕ

Број: 022-117/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Плана и
Програма пословања Галерије „Лазар
Возаревић“ из Сремске Митровице за
2017.годину, усвојенe од стране Управног
одбора
на
седници
одржаној
22.06.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II

225.

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

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 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-116/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања Историјског архива „Срем“ из
Сремске Митровице за 2017.годину, усвојенe
од стране Управног одбора на седници
одржаној 08.06.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

- 37 -

Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

04.08.2017.

II

227.

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

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 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-118/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Плана и
Програма пословања Позоришта „Добрица
Милутиновић“ из Сремске Митровице за
2017.годину, усвојенe од стране Управног
одбора
на
седници
одржаној
26.06.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
226.
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 04.08.2017.године, донела
је

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

РЕШЕЊЕ

Број: 022-120/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања Музеја Срема из Сремске
Митровице за 2017.годину, усвојенe од
стране Управног одбора на седници одржаној
27.06.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II
228.

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

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 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-119/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања Пословно спортског центра
„Пинки“ из Сремске Митровице за
2017.годину, усвојенe од стране Управног
одбора
на
седници
одржаној
13.06.2017.године.
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230.

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

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 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-121/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Плана и
Програма пословања Установе за неговање
културе „Срем“ из Сремске Митровице за
2017.годину, усвојенe од стране Управног
одбора
на
седници
одржаној
12.06.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
229.
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 04.08.2017.године, донела
је

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

РЕШЕЊЕ

Број: 022-123/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања Туристичке организације града
Сремска Митровица за 2017.годину, усвојенe
од стране Управног одбора на седници
одржаној 12.06.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II
231.

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

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 04.08.2017.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-122/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања Установе „Атлетски стадион“ из
Сремске Митровице за 2017.годину, усвојенe
од стране Управног одбора на седници
одржаној 14.06.2017.године.
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233.

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

На основу члана 26. став 1. тач. 3. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“,број
72/2011), члана 99. став 12 и 100. став 1. тачка
4 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС” бр.72/2009, 81/2009
– испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014 и
154/2014), члана 3.став 2 Уредбе о условима,
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласик РС“ број 24/2012,48/2015
и 99/2015), члана 20. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини
Града
Сремска
Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 17/2016), члана 35. тачка 17. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 04.08.2017.године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-124/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
232.
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 04.08.2017.године, донела
је
РЕШЕЊЕ

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ, ПРЕНОСОМ ПРАВА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ НА ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Плана и
Програма пословања Центра за културу
„Сирмијумарт“ из Сремске Митровице за
2017.годину, усвојенe од стране Управног
одбора
на
седници
одржаној
12.06.2017.године.

I

II

Република Србија,
је носилац права
својине, на непокретности, парцела број 678,
у површини 00.19.32 ха, земљиште у
грађевинском подручју, са уписаним правом
коришћења у корист Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, која је уписана у лист
непокретности бр.880 к.о.Велики Радинци.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-125/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

II
Град
Сремска
Митровица
покреће
поступак за прибављање непокретности
наведене у тачки I овог закључка, у јавну
својину Града Сремска Митровица преносом
права јавне својине са Републике Србије на
Град Сремска Митровица, без накнаде.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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234.

Ради спровођења поступка прибављања
непокретности у јавну својину Града Сремска
Митровица, преносом права јавне својине са
Републике Србије на Град Сремска
Митровица, без накнаде, Скупштина Града ће
формирати комисију која ће, по окончаном
поступку,
записник
са
одговарајућим
предлогом доставити Скупштини.

На основу члана 26. став 1. тач. 3. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“,број
72/2011), члана 99. став 12 и 100. став 1. тачка
4 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС” бр.72/2009, 81/2009
– испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014 и
154/2014), члана 3.став 2 Уредбе о условима,
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласик РС“ број 24/2012,48/2015
и 99/2015), члана 20. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини
Града
Сремска
Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 17/2016), члана 35. тачка 17. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 04.08.2017. године, донела је

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-295/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ, ПРЕНОСОМ ПРАВА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ НА ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ
I
Република Србија,
је носилац права
својине, на непокретности, парцела број 727/3
к.о. Шуљам, у површини 2.99.92 ха, са
уписаним правом коришћења у корист
Републике Србије – ЈП „Национални парк
Фрушка гора“, која је уписана у лист
непокретности бр.202 к.о.Шуљам.
II
Град
Сремска
Митровица
покреће
поступак
за прибављање непокретности
наведене у тачки I овог закључка, у јавну
својину Града Сремска Митровица преносом
права јавне својине са Републике Србије на
Град Сремска Митровица, без накнаде.
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члану 35. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин.
изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн. и 104/2016 - др. закон) са
стањем дуга и камате на дан 31.децембра
2016. године, који су утврђени Записником
Пореске управе-Филијале Нови Сад 1, број
2231-435-00-00206/2017-Ј2А07-17-1
од
23.05.2017.године и Спецификацијом обавеза
пореза на зараде и пореза на друге приходе
по територијалној припадности
од
23.05.2017.године ОТПИШУ у номиналном
износу од 92.799,52 динара.

III
Ради спровођења поступка прибављања
непокретности у јавну својину Града Сремска
Митровица, преносом права јавне својине са
Републике Србије на Град Сремска
Митровица, без накнаде, Скупштина Града ће
формирати комисију која ће, по окончаном
поступку,
записник
са
одговарајућим
предлогом доставити Скупштини.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

2. За реализацију овог Закључка задужује
се Градска управа за буџет и локални
економски развој града Сремска Митровица.

Број: 46-45/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

3. Овај Закључак доставља се ради
реализације
Министарству
финансијаПореској управи, филијала Нови Сад 1, Одсек
за пореско рачуноводство и Градској управи
за буџет и локални економски развој Града
Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
235.

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

На основу члана 115. став 2. Закона о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији („Сл.гласник РС“ бр.80/2002,
84/2002 – испр., 23/2003-испр., 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон,
62/2006- др.закон, 63/2006испр.др.закона,
61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон, 53/2010,
101/2011, 2/2012-испр., 93/2012, 47/2013,
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 –
аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и
108/2016) члана 35. став 1.тачка 33. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012) и Закључка
Владе Републике Србије 05 Број: 0238410/2015 од 13.августа 2015. године,
Скупштина града Сремска Митровица, на
својој седници одржаној 04.08.2017.године
донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 400-38/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Града Сремска Митровица
сагласна је да се потраживања града Сремска
Митровица према субјекту приватизације
Привредно друштво за грађење, ремонт и
одржавање пруга ЗГОП АД Нови Сад по
основу прихода од уступљених пореза који
припадају граду Сремска Митровица сходно
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236.
На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) 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
04.08.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ВОДОВОД“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

04.08.2017.

237.
На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) 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
04.08.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

I
БОРИСЛАВ БАБИЋ, мастер економиста
из Чалме, разрешава се са функције вршиоца
дужности директора ЈКП „Водовод“ у
Сремској Митровици.

I
СЛАВКО СЛАДОЈЕВИЋ, дипл.правник
из Сремске Митровице, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Топлификација“ у Сремској Митровици.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-113/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-109/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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238.

239.

На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) 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
04.08.2017.године, донела је

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016),
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(„Сл.лист
града
Сремска
Митровица“ бр.13/2012) члана 51. Одлуке о
промени Оснивачког акта ЈКП Регионална
депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.1/2014), члана 19. Споразума о изградњи,
управљању и коришћењу регионалног
система за управљање чврстим комуналним
отпадом на територијама града Шапца и
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.2/2011) и члана 9.
Споразума о изменама и допунама Споразума
о изградњи, управљању и коришћењу
регионалног система за управљање чврстим
комуналним отпадом на територијама града
Шапца и града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, број 1/2014)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ
УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I
МИРЈАНА ВАШУТ, дипл. просторни
планер из Сремске Митровице, разрешава се
са функције вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за послове урбанизма
„Урбанизам“ Сремска Митровица.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕММАЧВА“

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-114/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

I
НЕБОЈША ПОПОВИЋ, дипломирани
технолог из Сремске Митровице, Васе
Стајића 27, разрешава се са функције
вршиоца
дужности
директора
ЈКП
Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-111/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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241.

240.
На основу члана 35. став 1. тачка 10.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/12) и члана
19. Одлуке о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу „Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица“
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2013, 7/2013 , 9/2013 и 1/2017)
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је

На основу члана 35. став 1. тачка 10.
Статута
града
Сремска
Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
бр.13/2012), Скупштина
града Сремска
Митровица,
на
седници
одржаној
04.08.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА
И ПУТЕВА „СИРМИЈУМ ПУТ“ Д.О.О.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

I
МИРОСЛАВ КЕСЕР, дипл.економиста
из Сремске Митровице, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Предузећа за одржавање улица и путева
„Сирмијум
пут“
д.о.о.
у
Сремској
Митровици, са даном 04.08.2017.године.

I
ПЕТАР САМАРЏИЋ, дипл.економиста
из Сремске Митровице, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу
„Агенције за рурални развој града Сремска
Митровица“, са даном 04.08.2017. године.

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

II

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број: 023-115/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Број: 023-110/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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242.

243.

На основу 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
04.08.2017.године,
донела је

На основу члана 24. став 3. и члана 30.
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник
РС“, бр.15/2016), члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012) и члана 45.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Комуналије“ Сремска
Митровица
(„Сл.лист
града
Сремска
Митровица“ бр.16/2016) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
04.08.2017.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА „ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛИЈЕ'' У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I
МИЛОШ КОВАЧ, дипл.правник из
Мачванске Митровице, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу за
одржавање стамбеног и пословног простора
„Градско становање“ Сремска Митровица, са
даном 04.08.2017.године.

I
РАДОСЛАВ
ЈЕВРЕМОВИЋ,
дипл.економиста из Сремске Митровице,
ул.М.П.Камењар, бр.3/2, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналије“ у Сремској Митровици, на
период четири године.

II

II

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

Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања
Решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

III

Број: 023-112/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

Даном ступања Радослава Јевремовића на
функцију директора Јавног комуналног
предузећа
„Комуналије“
у
Сремској
Митровици, престаје да важи Решење о
његовом именовању за вршиоца дужности
које је Скупштина града Сремска Митровица
донела
на
седници
одржаној
26.07.2016.године, под бројем 023-61/2016-I.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

IV
Ово Решење је коначно.
V
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и „Службеном
листу града Сремска Митровица“ као и на
званичној интернет страници града Сремска
Митровица.
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и на интернет презентацији града Сремска
Митровица.

Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
прописано је да „директора јавног предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен Статутом јединице
локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног
конкурса“, док је чланом 30. истог Закона
прописано „да се директор јавног предузећа
именује након спроведеног јавног конкурса“.

Рок за подношење пријава био је месец
дана од дана објављивања конкурса у
„Сл.гласнику Републике Србије“ и истекао је
07.07.2017.године.
Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач град Сремска Митровица је по
истеку рока за подношење пријава отворила и
размотрила пријаву Радослава Јевремовића,
в.д.директора ЈКП „Комуналије“ која је
једина приспела на јавни конкурс и утврдила
да је пријава благовремено поднета. Комисија
је увидом у доказе поднете уз пријаву
утврдила да је пријава потпуна и разумљива и
да пријављени кандидат испуњава све услове
за
именовање
директора
предвиђене
конкурсом.

Чланом 35. тачка 10. Статута града
Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска
Митровица“ бр.13/2012) прописано је, између
осталог, да директоре Јавних предузећа
именује и разрешава Скупштина града.
Чланом 45. Одлуке о промени оснивачког
акта
Јавног
комуналног
предузећа
„Комуналије“ Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“ бр.16/2016)
прописано је да директора предузећа именује
Скупштина града на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.

На основу члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, Комисија је саставила
списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак са једним кандидатом који
испуњава услове за именовање и то:

На основу члана 30. члана 36. став 3. и 4. и
члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
и члана 35. став 1. тачка 7. и тачка 10.
Статута
града
Сремске
Митровице
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 31.05.2017. године, под
бројем 023-80/2017-I донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавног комуналног
предузећа
„Комуналије“
у
Сремској
Митровици.

Радослав
Јевремовић
из
Сремске
Митровице, ул.М.П.Камењар, бр.3/2.
Комисија је дана 20.07.2017.године, у
изборном
поступку,
оценила
стручне
способности, знања и вештине у складу са
Уредбом о мерилима за именовање директора
јавних предузећа и утврдила резултате
кандидата за директора ЈКП „Комуналије“
Сремска Митровица.
Чланом 4. став 2. напред наведене Уредбе,
поред осталог, прописано је да Комисија
оцењује кандидате оценом од 1 до 3, при
чему оцене имају следеће значење: Оцена (1)
- „не задовољава“, оцена два (2) - „делимично
задовољава“, оцена три (3) - „у потпуности
задовољава“.

На основу члана 31. Закона о јавним
предузећима и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор и именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ у
Сремској Митровици број 023-80/2017-I од
31.05.2017.године, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач град Сремска
Митровица спровела је јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног
предузећа
„Комуналије“
у
Сремској
Митровици, који је објављен у дневном листу
„Информер“,
издање
од
10.06.
и
11.06.2017.године и „Сл.гласнику Републике
Србије“, број 56/17 од 07.06.2017.године као

Пријављени
кандидат
просечном оценом 2,2.

је

оцењен

На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је утврдила ранг
листу кандидата са најбољим резултатом и
то:
-Радослав
Јевремовић
из
Сремске
Митровице, ул.М.П.Камењар, бр.3/2.
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У складу са чланом 40. став 2. Закона о
јавним предузећима, Комисија је ранг листу и
Записник о спроведеном изборном поступку
по јавном конкурсу за избор директора ЈКП
„Комуналије“ Сремска Митровица, доставила
Комисији за кадровска и административна
питања
Скупштине
града
Сремска
Митровица, како би иста, сходно члану
41.став 3.наведеног Закона, припремила
предлог акта о именовању првог кандидата са
ранг листе и доставила га Скупштини града
на усвајање.

04.08.2017.

244.
На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) 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
04.08.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ВОДОВОД“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

Комисија за кадровска и административна
питања
Скупштине
града
Сремска
Митровица припремила је предлог Решења о
именовању Радослава Јевремовића из
Сремске Митровице, ул.М.П.Камењар, бр.3/2
за директора ЈКП „Комуналије“ Сремска
Митровица и доставила га Скупштини града
на разматрање и доношење.

БОРИСЛАВ БАБИЋ, мастер економиста
из Чалме, именује се за вршиоца дужности
директора ЈКП „Водовод“ у Сремској
Митровици, на период од једне године.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Скупштина града Сремска Митровица је
прихватила наведени предлог и на основу
члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним
предузећима, члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице и члана 45. Одлуке
о
промени
оснивачког
акта
Јавног
комуналног предузећа „Комуналије“ Сремска
Митровица,
донела
Решење
као
у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-119/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

У складу са чланом 41. став 4. Закона о
јавним предузећима акт о именовању
директора је коначан.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути спор пред
надлежним судом у року од 60 дана од дана
достављања Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-80/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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245

04.08.2017.

246.

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(„Сл.лист
града
Сремска
Митровица“ бр.13/2012) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
04.08.2017.године, донела је

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) 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
04.08.2017.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВЕ
УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

I

СЛАВКО СЛАДОЈЕВИЋ, дипл.правник
из Сремске Митровице, именује се за
вршиоца
дужности
директора
Јавног
комуналног предузећа „Топлификација“ у
Сремској Митровици на период од једне
године.

МИРЈАНА ВАШУТ, дипл.просторни
планер из Сремске Митровице именује се за
вршиоца
дужности
директора
Јавног
предузећа за послове урбанизма „Урбанизам“
Сремска Митровица, на период од једне
године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-116/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-118/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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04.08.2017.

248.

247.

На основу члана 123. Закона о социјалној
заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011) 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
04.08.2017.године, донела је

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016),
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице
(„Сл.лист
града
Сремска
Митровица“ бр.13/2012) члана 51. Одлуке о
промени Оснивачког акта ЈКП Регионална
депонија „Срем-Мачва“ Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.1/2014), члана 19. Споразума о изградњи,
управљању и коришћењу регионалног
система за управљање чврстим комуналним
отпадом на територијама града Шапца и
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.2/2011) и члана 9.
Споразума о изменама и допунама Споразума
о изградњи, управљању и коришћењу
регионалног система за управљање чврстим
комуналним отпадом на територијама града
Шапца и града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.1/2014)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 04.08.2017.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
АЛЕКСАНДРА ПЕРИШИН из Сремске
Митровице, ул.Саве Ковачевића, бр.25,
разрешава се дужности члана Управног
одбора Центра за социјални рад „Сава“ у
Сремској Митровици.
II
ДРАГАНА ПАЛКОВИЋ из Сремске
Митровице, ул. Деканске баште, бр.7/32,
именује се за члана Управног одбора Центра
за социјални рад „Сава“ у Сремској
Митровици.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕММАЧВА“

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

I
НЕБОЈША ПОПОВИЋ, дипломирани
технолог из Сремске Митровице, Васе
Стајића 27, именује се за вршиоца дужности
директора ЈКП Регионална депонија „СремМачва“ Шабац, на период од једне године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-129/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица

II

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-117/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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249.

250.

На основу члана 46. 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
04.08.2017. године,
донела је

На основу члана 3.став 2 Уредбе о
условима,
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласик РС“ број
24/2012,48/2015 и 99/2015), члана 20. Одлуке
о прибављању , располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 17/2016), члана 35. тачка
17. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица,
на
седници
дана
04.08.2017.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ
„СРЕМ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ
РЕДА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА
ХРВАТСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
I

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ, ПРЕНОСОМ ПРАВА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ НА ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ

ЈАДРАНКА ЛАЗАРЕВИЋ разрешава се
дужности члана Надзорног одбора Установе
за неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици из реда Националног савета
Хрватске националне мањине.
II

I

СНЕЖАНА ЂАКОВИЋ из Сремске
Митровице, ул. Васе Пелагића бр.31 именује
се за члана Надзорног одбора Установе за
неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици из реда Националног савета
Хрватске националне мањине.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прибављање
непокретности у јавну својину, преносом
права јавне својине са Републике Србије на
Град Сремска Митровица, без накнаде, и то
парцела број 678, у површини 00.19.32 ха,
земљиште у грађевинском подручју која је
уписана у лист непокретности
бр.880
к.о.Велики Радинци, и у исту се именују:

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



за председника
ВЛАДИМИР
ПЕТРЕЊ,
дипл.правник
радник
Јавног
предузећа за послове урбанизма
„Урбанизам“ Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-128/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица



за чланове:

1. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл.инж.арх. радник Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу
објеката

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

2. ДРАГАН БАОШИЋ, дипл.инж.грађ. радник Градске управе за саобраћај,
комуналне и инспекцијске послове
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3. МИРКО РАТИЋ, мастер економије радник
Градске
управе
за
инфраструктуру и имовину

04.08.2017.

251.
На основу члана 3. став 2 Уредбе о
условима,
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласик РС“ број
24/2012,48/2015 и 99/2015), члана 20. Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 17/2016), члана 35. тачка
17. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица,
на
седници
дана
04.08.2017.године, донела је

4. ОБРАД
ВУЧЕНОВИЋ,
дипл.инжењер саобраћаја - радник
Јавног
предузећа
за
послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска
Митровица
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак
прибављања непокретности у јавну својину
Града Сремска Митровица преносом права
јавне својине са Републике Србије на Град
Сремска Митровица, без накнаде.
По окончању поступка преноса права јавне
својине са Републике Србије на Град Сремска
Митровица, без накнаде, записник са
одговарајућим предлогом доставиће се
Скупштини Града Сремска Митровица, као
надлежном органу.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ, ПРЕНОСОМ ПРАВА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ НА ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ

Рад Комисије обављаће се у радно време.
III

I

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

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прибављање
непокретности у јавну својину, преносом
права јавне својине са Републике Србије на
Град Сремска Митровица, без накнаде, и то
парцела број 727/3, у површини 29992 м2, која
је уписана у лист непокретности бр.202 к.о.
Шуљам, и у исту се именују:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-82/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

за председника
ВЛАДИМИР
ПЕТРЕЊ,
дипл.
правник - радник Јавног предузећа за
послове
урбанизма
„Урбанизам“
Сремска Митровица



за чланове:

5. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл.инж.арх. радник Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу
објеката
6. ДРАГАН БАОШИЋ, дипл.инж.грађ. радник Градске управе за саобраћај,
комуналне и инспекцијске послове
7. МИРКО РАТИЋ, мастер економије радник
Градске
управе
за
инфраструктуру и имовину
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8. ОБРАД
ВУЧЕНОВИЋ,
дипл.инжењер саобраћаја - радник
Јавног
предузећа
за
послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска
Митровица
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак
прибављања непокретности у јавну својину
Града Сремска Митровица преносом права
јавне својине са Републике Србије на Град
Сремска Митровица, без накнаде.
По окончању поступка преноса права јавне
својине са Републике Србије на Град Сремска
Митровица, без накнаде, записник са
одговарајућим предлогом доставиће се
Скупштини Града Сремска Митровица, као
надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно време.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-83/2017-I
Дана: 04.08.2017.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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постављење службеника, у року од 8 дана од
дана наступања разлога због којих је рад на
положају престао“, то је Градско веће донело
решење као у диспозитиву.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али се
може покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси
непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган и за
свако заинтересовано лице ако таквих лица
има.

252.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. и
члана 53. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016),
члана 58. став 1. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012) и члана 45.
Пословника о раду Градског већа града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017),
Градско веће града Сремска Митровица је, на
својој 22. седници одржаној дана 26.07.2017.
године, донело

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 118-33/2017-III
Дана: 26.07.2017. године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ
1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на
положају и то на пословима
заменика
начелника Градске управе за буџет и локални
економски развој града Сремска Митровица
Душану
Врговићу,
дипломираном
економисти из Сремске Митровице, који је
ове послове обављао у статусу вршиоца
дужности, са 26.07.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
253.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. и
члана 53. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016),
члана 58. став 1. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46.
Пословника о раду Градског већа града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017),
Градско веће града Сремска Митровица је, на
својој 21. седници одржаној дана 29.06.2017.
године, донело

2. Ово решење је коначно у управном
поступку а објавиће се у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.
Образложење
Душану
Врговићу,
дипломираном
економисти из Сремске Митровице, који је
обављао послове радног места заменика
начелника у Градској управи за буџет и
локални економски развој града Сремска
Митровица у статусу вршиоца дужности, а
које радно место је у складу са новим
прописима постало положај, престаје рад на
положају протеком времена на које је
постављен.

РЕШЕЊЕ
1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на
положају и то на пословима заменика
начелника Градске управе за oбразовање
града
Сремска
Митровица,
Владану
Јовановићу дипломираном економисти из
Сремске Митровице који је ове послове
обављао у статусу вршиоца дужности, са
28.06.2017. године.

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник
РС“ бр 21/2016) прописано да службенику
престаје рад на положају протеком времена
на које је постављен, а чланом 53. да се
„престанак рада на положају утврђује
решењем које доноси орган надлежан за

2. Ово решење је коначно у управном
поступку а објавиће се у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.
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Образложење
254.

Владану
Јовановићу,
дипломираном
економисти из Сремске Митровице, који је
обављао послове радног места заменика
начелника у Градској управи за образовање
града Сремска Митровица у статусу вршиоца
дужности, а које радно место се у складу са
новим Законом сматра положајем, престаје
рад на положају протеком времена на које је
постављен, а због постављења заменика
начелника Градске управе за образовање по
спроведеном поступку јавног конкурса.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. и
члана 53. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 21/2016),
члана 58. став 1. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012) и члана 46.
Пословника о раду Градског већа града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 14/2012, 3/2013 и 2/2017),
Градско веће града Сремска Митровица је, на
својој 22. седници одржаној дана 26.07.2017.
године, донело

Како је чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник
РС“ бр 21/2016) прописано да службенику
престаје рад на положају протеком времена
на које је постављен, а чланом 53. да се
„престанак рада на положају утврђује
решењем које доноси орган надлежан за
постављење службеника, у року од 8 дана од
дана наступања разлога због којих је рад на
положају престао“, то је Градско веће донело
решење као у диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
1.МЕЊА СЕ РЕШЕЊЕ којим се Владану
Јовановићу, дипломираном економисти из
Сремске Митровице утврђује престанак рада
на положају вршиоца дужности заменика
начелника Градске управе за образовање број
118-29/2017-III, од 29.06.2017. године и то
тако да у ставу један уместо датума
„28.06.2017. године“ стоји датум „25.07.2017.
године“, као датум престанка рада на
положају.

Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али се
може покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси
непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган и за
свако заинтересовано лице ако таквих лица
има.

2. У свим осталим одредбама решење
остаје непромењено.
3.Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.
4.Ово решење је коначно у управном
поступку.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Образложење
Градско веће града Сремска Митровица је
на својој седници одржаној дана 29.06.2017.
године донела решење број118-29/2017-III,
којим се Владану Јовановићу, дипломираном
економисти из Сремске Митровице, утврђује
престанак рада на положају и то вршиоца
дужности заменика начелника Градске
управе за образовање са 28.06.2017. године.

Број: 118-29/2017-III
Дана: 29.06.2017. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Како се из организационих разлога,
указала потреба да се измени датум
престанка рада на положају именованом
лицу, то је донето решење као у диспозитиву.
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Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али се
може покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси
непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган и за
свако заинтересовано лице ако таквих лица
има.

04.08.2017.

РЕШЕЊЕ
I Милица Живановић, дипломирани
економиста из Кузмина, бира се за заменика
начелника Градске управе за образовање, на
основу спроведеног Јавног конкурса за
попуњавање положаја у Градској управи за
образовање-заменик
начелника
Градске
управе за образовање, број 111-13/2017-III од
20.05.2017. године.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

II Милица Живановић, дипломирани
економиста из Кузмина, ПОСТАВЉА СЕ за
заменика начелника Градске управе за
образовање града Сремска Митровица, на
период од пет година.

Број: 118-34/2017-III
Дана: 26.07.2017. године
Сремска Митровица

III Заменик начелника Градске управе за
образовање града Сремска Митровица ступа
на положај даном доношења решења о
постављењу на положај, и то дана 29.06.2017.
године.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

IV Ово решење је коначно у управном
поступку и објавиће се у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.

255.
На основу члана 4., 49. и 97. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1. тачка 7.
Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица бр.
13/2012),
члана 34. Одлуке о градским управама града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017),
члана 37. Пословника о раду Градског већа
града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и
2/2017) и Закључка о расписивању Јавног
конкурса за попуњавање положаја у Градској
управи за образовање-заменик начелника
Градске управе за образовање града Сремска
Митровица бр. 111-13/2017-III од 20.05.2017.
године, Градско веће града Сремска
Митровица, на својој 21. седници одржаној
дана 29.06.2017. године, донело је

Образложење
Чланом 4. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да је
послодавац функционера, службеника и
намештеника
у
јединицама
локалне
самоуправе јединица локалне самоуправе, а
да за службенике на положају у јединицама
локалне самоуправе права и дужности у име
послодавца врши орган јединице локалне
самоуправе
надлежан
за
постављење
службеника на положају. Чланом 49.
прописано је да Градско веће поставља и
разрешава начелника управе и заменика
начелника управе, а чланом 97. наведеног
Закона прописано је да Градско веће доноси
одлуку о избору кандидата у року од 15 дана
од дана пријема листе кандидата.
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи
прописано је да начелника општинске управе
односно управе за поједине области поставља
општинско веће, на основу јавног огласа, на
пет година, а чланом 66. да се одредбе овог
закона о општинској управи примењују и на
градску управу.
Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
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радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано је
да Јавни конкурс за попуњавање положаја
оглашава Веће.

04.08.2017.

пријава, а након тога, у складу са чланом 16.
Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.
95/2016) прегледала приспелу пријаву и
доказе који су уз пријаву достављени.

Чланом 58. став 1. тачка 7. Статута града
Сремска Митровица прописано је да Градско
веће поставља и разрешава начелнике
градских управа.

Конкурсна комисија је истог дана, а на
основу члана 105. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе саставила списак кандидата који
су уз пријаву доставили сва тражена
документа, који испуњавају услове за
заменика начелника Градске управе за
образовање и међу којима се спроводи
изборни поступак, и то:

Чланом 34. Одлуке о градским управама
града Сремска Митровица прописано је да
начелника поставља Градско веће, на основу
јавног огласа, на период од пет година и да
начелник може имати заменика који га
замењује у случају одсутности или
спречености да обавља своју дужност.
Закључком
о
расписивању
Јавног
конкурса за попуњавање положаја у Градској
управи за образовање-заменик начелника
Градске управе за образовање града Сремска
Митровица бр. 111-13/2017-III од 20.05.2017.
године покренут је поступак за попуњавање
положаја заменика начелника Градске управе
за образовање града Сремска Митровица.

1. Милица Живановић, дипломирани
економиста из Кузмина, пријава од
06.06.2017. године
У складу са текстом конкурса за ово
радно место је оглашено да ће се у изборном
поступку проверавати:
1. Стручне оспособљености за рад на
положају Заменика начелника Градске
управе за образовање Града Сремска
Митровица – усмено, путем разговора

Решењем
број
02-49/2017-III
од
10.05.2017. године образована је Конкурсна
комисија за спровођење изборног поступка
путем јавног конкурса за попуњавања
положаја у Градској управи за образовање
града Сремска Митровица за положај
„Заменик начелника Градске управе за
образовање-положај у другој групи“.

2. Знање: из области система локалне
самоуправе - познавање Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –
други закон и 101/2016 – други закон,
Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број
21/2016) и познавање Закона о
основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016-одлука УС) - усмено путем
разговора.
3. Вештина
комуникацијеусмено,
путем разговора.
Наведеном кандидату благовремено је
достављено писано обавештење да ће се
усмена провера стручних оспособљености,

Јавни конкурс за попуњавање положаја
заменика начелника Градске управе за
образовање објављен је на званичном сајту
града Сремска Митровица, дана 25.05.2017.
године,
http://www.sremskamitrovica.rs/Konkursi/Konk
ursi , а у дневним новинама „Информер“, које
се дистрибуирају за целу територију
Републике Србије, објављено је обавештење о
јавним конкурсима дана 25.05.2017. године и
адреса интернет презентације на којој је
објављен конкурс.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је истекао дана 09.06.2017. године.
Конкурсна комисија је на седници
14.06.2017. године констатовала да је на јавни
конкурс за попуњавање положаја заменика
начелника Градске управе за обрзовање града
Сремска Митровица приспела укупно једна
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04.08.2017.

знања и вештине комуникације обавити
22.06.2017. године.
Конкурсна комисија је на седници
одржаној 21.06.2017. године утврдила питања
и одговоре, која ће бити постављена
кандидату.
Конкурсна комисија је дана 22.06.2017.
године констатовала да је изборном поступку
приступио кандидат Милица Живановић,
дипломирани економиста из Кузмина.
Сваки члан комисије вредновао је оценама
од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена
питања, а према критеријумима које је
Конкурсна комисија унапред одредила
Записником са прве седнице Конкурсне
комисије број 02-49/2017-III од 19.05.2017.
године.
Конкурсна комисија је дана 22.06.2017.
године, са почетком у 11:30 часова обавила
усмени разговор са кандидатом Милицом
Живановић и кандидат је остварио следећи
резултат:

оценом 3, јер кандидат по мишљену Комисије
говори јасно и разговетно, активно слуша,
одржава контакт погледом, фокусиран је на
питања, активан је, елоквентан и отворен за
комуникацију.

-Питања
за
проверу
стручне
оспособљености за рад на положају Заменика
начелника Градске управе за образовање
Града Сремска Митровица-усмено, путем
разговора, сви чланови Комисије су одговоре
кандидата вредновали оценом 3, јер је по
мишљењу Комисије кандидат тачно и у
потпуности одговорио на постављена питања;
- Питања за проверу знања: из области
система локалне самоуправе - познавање
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – други
закон и 101/2016 – други закон, Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и
познавање Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016одлука УС) - усмено путем разговора, сви
чланови Комисије су одговоре кандидата
вредновали оценом 3, јер је по мишљењу
Комисије кандидат тачно и у потпуности
одговорио на постављена питања;

Чланом 98. наведеног закона прописано је
да против решења о постављењу на положај
жалба није допуштена, али може да се
покрене управни спор.

Коначна
просечна оцена коју је
кандидат Милица Живановић остварила у
изборном поступку је 03,00.
Конкурсна комисија је на основу
постигнутих резултата које је кандидат
остварио
на
провери
стручних
оспособљености,
знања
и
вештине
комуникације, саставила Листу за избор
кандидата, на коју је уврстила Милицу
Живановић, са израчунатом просечном
оценом 3.
Чланом 99. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да
службеник ступа на положај даном доношења
решења о постављењу на положај.

Милица Живановић је рођена 1982.
године. Дипломирала је на Економском
факултету у Суботици, Униврезитет Нови
Сад и стекла високо образовање и стручни
назив
дипломирани
економиста.
Има
положен државни стручни испит. Радно
искуство стекла
је на пословима
рачуноводства и књиговодства у приватном
сектору, на програму радне праксе у
Покрајинском омбудсману и као помоћник
директора Музеја Срема.
На основу наведеног, Градско веће града
Сремска Митровица донело је решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али се
може покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси
непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган и за
свако заинтересовано лице ако таквих лица
има.

- Вештина комуникације- усмено, путем
разговора. Током трајања поступка усмене
провере чланови Комисије су оцењивали
вештину комуникације кандидата, сви
чланови Комисије су кандидата вредновали
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2. У свим осталим одредбама решење
остаје непромењено.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број: 112-34/2017-III
Дана: 29.06.2017. године
Сремска Митровица

4.Ово решење је коначно у управном
поступку.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Образложење
Градско веће града Сремска Митровица,
на својој седници одржаној 29.06.2017.
године, донело је решење број 112-34/2017III,
којим
се
Милица
Живановић,
дипломирани економиста из Кузмина, бира
на основу спроведеног јавног конкурса, ради
постављења на положај заменика начелника
Градске управе за образовање.

256.
На основу члана 4., 49. и 97. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр. 21/2016), члана 56. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1. тачка 7.
Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица бр.
13/2012),
члана 34. Одлуке о градским управама града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“ бр. 12/2016, 17/2016 и 8/2017),
члана 37. Пословника о раду Градског већа
града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и
2/2017) и Закључка о расписивању Јавног
конкурса за попуњавање положаја у Градској
управи за образовање-заменик начелника
Градске управе за образовање града Сремска
Митровица бр. 111-13/2017-III од 20.05.2017.
године, Градско веће града Сремска
Митровица, на својој 22. седници одржаној
дана 26.07.2017. године, донело је

Како се, из организационих разлога,
указала потреба да се измени датум
постављења на положај именоване, донето је
решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али се
може покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси
непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган и за
свако заинтересовано лице ако таквих лица
има.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 112-52/2017-III
Дана: 26.07.2017. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

РЕШЕЊЕ
1.МЕЊА СЕ РЕШЕЊЕ o избору на
основу спроведеног јавног конкурса и
постављењу
Милице
Живановић,
дипломираног економисте из Кузмина, на
положај заменика начелника Градске управе
за образовање, број 112-34/2017-III од
29.06.2017. године и то тако да у тачки III
решења, уместо датума „29.06.2017. године“
стоји датум „26.07.2017. године“, као датум
постављења на положај.
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