
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
27. новембар 2014.

Година VI
број 10

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2014. 
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

245.

На основу члана 2. став 4. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник РС“
бр.55/14) члана 20. став 1. тачка 27. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр.129/07) и члана 35. став 1.тачка 7. Статута 
Града Сремска Митровица („Службени лист 
Града Ср.Митровица“ бр.13/2012) Скупштина 
Града Сремска Митровица на седници одржаној 
дана 27.11.2014. доноси:

ОДЛУКУ
О ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се уређење, 
организација и друга питања од значаја за рад 
Градског правобранилаштва града Сремска 
Митровица (у даљем тексту Градско 
правобранилаштво).

Члан 2.

Градско правобранилаштво је орган 
Града Сремска Митровица који предузима све 
послове правне заштите имовинских права и 
интереса града у складу са Законом и овом
Одлуком.

Градско правобранилаштво је законски 
заступник Града Сремска Митровица.

Јавно правобранилаштво обавља своју 
функцију на основу закона и других прописа 
донетих у складу са Уставом, Законом и овом 
Одлуком.

Седиште Градског правобранилаштва је 
у Сремској Митровици, ул.Светог Димитрија 
бр.39.

Члан 3.

Градско правобранилаштво има печат 
округлог облика пречника 32 мм, који садржи 
грб Републике Србије у средини, око којег је 
исписан текст: „Република Србија - Аутономна 
Покрајина Војводина - Град Сремска 
Митровица – Градско правобранилаштво града 
Сремска Митровица, на српском језику 
ћириличним писмом.

Градско правобранилаштво има 
шамбиљ правоугаоног облика који садржи 
текст: „Република Србија - Аутономна 
Покрајина Војводина - Град Сремска 
Митровица – Градско Правобранилаштво града 
Сремска Митровица, број_________, 
Датум__________“

На згради на којој се налази седиште 
Градског правобранилаштва истиче се назив 
Градског правобранилаштва Града Сремска 
Митровица.

II. ДЕЛОКРУГ

Члан 4.

Градско правобранилаштво је заступник 
Града Сремска Митровица у правним 
поступцима пред судовима, абитражама, 
органима управе и другим надлежним органима 
када Град Сремска Митровица има положај 
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странке или умешача о чијим обавезама и 
правима се одлучује у том поступку.

Члан 5.

Градско правобранилаштво у правним 
поступцима пред судовима, абитражама, 
органима управе и другим надлежним органима 
заступа органе Града Сремска Митровица, 
организације и друга правна лица чије се 
финансирање обезбеђује из буџета Града 
Сремска Митровица када имају положај странке 
или умешача о чијим обавезама и правима се 
одлучује у том поступку.

У случају сукоба имовинских права и 
интереса субјеката из става 1. овог члана, 
Градско правобранилаштво заступа Град 
Сремску Митровицу и његове органе.

Члан 6.

Градско правобранилаштво може на 
основу посебно датог пуномоћја заступати и 
друга правна лица чији је оснивач Град Сремска 
Митровица у погледу њихових имовинских 
права и интереса кад интереси тих правних лица 
нису у супротности са функцијом коју врши.

Члан 7.

Градско правобранилаштво предузима 
заступање под истим условима као и адвокат 
када је прописано да је у одређеном поступку 
или за предузимање одређене радње у поступку 
обавезно заступање странке од стране адвоката.

Члан 8.

У случајевима у којима то природа 
спора допушта, Градско правобранилаштво ће 
пре покретања парнице или другог поступка 
предузети потребне мере ради споразумног 
решавања спорног односа.

Правно или физичко лице које има 
намеру да покрене поступак против Града 
Сремска Митровица и његових органа, може да 
се обрати Градском правобранилаштву са 
предлогом за споразумно решење спорног 
односа.

Пре закључења постигнутог споразума 
за решавање спорног односа Градско 
правобранилаштво је дужно да прибави 

сагласност Градоначелника за закључење тог 
споразума.

Члан 9.

У обављању послова правне заштите 
имовинских права и интереса града, Градско 
правобранилаштво даје правна мишљења 
приликом закључивања уговора које закључују 
правна лица које заступа, посебно уговора из 
области имовинскоправних односа и 
привредноправних уговора, у року који не може 
бити дужи од 30 дана, а по захтевима субјеката 
које заступа.

Члан 10.

Градско правобранилаштво је 
овлашћено да покрене, односно поднесе 
иницијативу за покретање поступка пред судом 
или другим надлежним органом поводом 
питања из своје надлежности.

Члан 11.

Органи града и правна лица које заступа 
Градско правобранилаштво дужни су да на 
његов захтев доставе све потребне списе и 
обавештења, односно пруже податке и 
објашњења за предузимање радњи за које је 
Градско правобранилаштво надлежно.

Када Градско правобранилаштво везује 
законски рок за поступање, органи и 
организације из става 1. овог члана дужни су да 
податке и обавештења неодложно доставе, 
односно податке и објашњења неодложно 
пруже.

Ако услед непоступања, односно 
неблаговременог поступања органа и 
организација из ст. 1. и 2. овог члана наступи 
штета за Град Сремску Митровицу или друге 
субјекте које заступа, Градско 
правобранилаштво ће о томе обавестити 
Скупштину града, а од одговорног лица у том
органу или организацији захтеваће накнаду 
причињене штете.

Члан 12.

Градски правобранилац и заменик 
Градског правобраниоца могу поверити 
правобранилаштву друге јединице локалне 
самоуправе да предузме одређену радњу у 
поступку пред судом, органом управе или 
другим надлежним органом.
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Лица из става 1. овог члана поступају у 
границама датог писменог пуномоћја.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 13.

Послове из надлежности Градског 
правобранилаштва обављају Градски 
правобранилац и заменик Градског 
правобраниоца.

Члан 14.

Градског правобраниоца на предлог 
Комисије за кадровска и административна 
питања поставља Скупштина града, на пет 
година и може бити поново постављен. 

Градски правобранилац има заменика 
којег на предлог Комисије за кадровска и 
административна питања поставља Скупштина 
града, на пет година и може бити поново 
постављен.

За Градског правобраниоца и његовог 
заменика може бити постављено лице које је 
држављанин Републике Србије, које испуњава 
опште услове за заснивање радног односа у 
државним органима, које је завршило правни 
факултет, положило правосудни испи и има 
најмање три година радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита и 
достојан је правобранилачке функције

Када Градски правобранилац по истеку 
мандата не буде поново постављен или ако му 
положај престане на лични захтев, поставља се 
за заменика Градског правобраниоца, под 
условом да је постављен за Градског 
правобраниоца из реда заменика Градског 
правобраниоца.

Члан 15.

Градски правобранилац за свој рад и рад 
Јавног правобранилаштва одговара Скупштини 
града, а заменик Скупштини града и Градском 
јавном правобраниоцу.

Градско правобранилаштво најкасније 
до 31.марта текуће године подноси Скупштини 
града извештај о раду за претходну годину.

Члан 16.

Радом Градског правобранилаштва 
руководи Градски правобранилац.

Када је Градски правобранилац одсутан 
или спречен да руководи Градским 
правобранилаштвом, замењује га заменик.

Члан 17.

Послове за потребе Градског 
правобранилаштва који се односе на личне и 
материјалне расходе, на обрачун плата, као и на 
јавне набавке добара, услуга и радова, као и 
послове у вези са радним односима запослених 
у Градском правобранилаштву, вођењем 
евиденције у области рада и пружањем правне 
помоћи запосленима у остваривању права из 
радних односа, обављају надлежне градске 
управе Града Сремска Митровица.

Члан 18.

Унутрашња организација и 
систематизација радних места у Градском 
правобранилаштву уређује се актом који доноси 
Градски правобранилац.

На акт из става 1. овог члана сагласност 
даје Градско веће града Сремска Митровица.

Члан 19.

На запослене у правобранилаштву 
примењују се одредбе прописа којима се 
уређују права, обавезе и одговорности из 
радних односа запослених, изабраних и 
постављених лица у локалној самоуправи.

Члан 20.

Средства за рад Градског 
правобранилаштва обезбеђују се у буџету Града 
Сремска Митровица.

Члан 21.

Трошкови заступања у судском и 
управном поступку признају се Градском 
правобранилаштву по прописима о наградама и 
накнади трошкова за рад адвоката. Остварени 
приходи у заступању представљају приход 
Града Сремска Митровица.

IV. РАДНИ ОДНОСИ

Члан 22.

Градски правобранилац и заменик 
Градског правобраниоца остварују права из 
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радног односа у складу са прописима којима се 
уређују права, обавезе и одговорности из 
радних односа запослених, изабраних и 
постављених лица у локалној самоуправи.

Члан 23.

Плате и друга примања по основу рада 
осталих запослених у Градском 
правобранилаштву утврђују се актом Градског 
правобраниоца, сходном применом аката о 
платама запослених у Градским управама.

Члан 24.

Градски правобранилац одлучује о 
правима, обавезама и одговорности запослених 
у Градском правобранилаштву.

На запослене у Градском 
правобранилаштву у остваривању права и 
обавеза из радног односа примењују се одредбе 
закона и других прописа који се примењују на 
запослене у градским управама.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

На питања у вези са радом Градског 
правобранилаштва која нису уређена овом 
одлуком сходно се примењују одредбе Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник 
Републике Србије“, број 55/14) које се односе 
на Државно правобранилаштво.

Члан 26.

Ступањем на снагу ове одлуке, Градско 
јавно правобранилаштво наставља са радом под 
називом Градско правобранилаштво.

Члан 27.

Скупштина града поставља Градског 
правобраниоца и заменика Градског 
правобраниоца у року од 60 дана од дана 
ступања ове одлуке на снагу.

Члан 28.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о јавном правобранилаштву  
Града Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица", бр. 3/2008 и 
1/2013).

Члан 29.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 021-86/2014-I 
Дана 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

246.

На основу члана 6. и 7а и члана 38б 
Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр.26/2001, 45/2002, 80/2002, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 16. и 
члана 35. Статута града Сремска Митровица 
(„Службени лист града Сремска Митровица“, 
бр.13/2012), Скупштина града Сремска 
Митровица на седници одржаној дана 
27.11.2014.год., донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне и 
најопремљенија зона на територији града 
Сремска Митровица, за утврђивање пореза на 
имовину.

Члан 2.

На територији града Сремска 
Митровица одређује се пет зона, у зависности 
од комуналне опремљености и опремљености 
јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
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централним деловима града Сремска 
Митровица, односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу.

Зоне одређене овом одлуком су:

1) Екстра зона (градска),
2) Прва зона (градска),
3) Друга зона (градска),
4) Трећа  зона (улице у граду изван екстра 

зоне, прве и друге зоне),
5) Четврта зона (сеоска подручја на 

територији града Сремска Митровица и 
подручја изван насељеног места).

Екстра зона се овом одлуком утврђује као 
најопремљенија зона, према критеријумима из 
става 1. овог члана.

Зоне и границе зона одређене су у списку 
зона који је саставни део ове одлуке.

У случају формирања нових улица које нису 
зониране овом одлуком, новоформиране улице 
биће припојене зони којој претежно припадају. 
Ако улице подједнако припадају различитим 
зонама, основ за утврђивање пореза на имовину 
је зона вишег ранга. 

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“ и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Сремска Митровица“, а примењује се од 
01.01.2015. године, те закључно са 
31.12.2014.године престаје да важи Одлука о 
одређивању зона и најопремљеније зоне на 
територији града Сремска Митровица 
(„Службени лист града Сремска Митровица“, 
бр.12/2013).

СПИСАК ЗОНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЕКСТРА ЗОНА (најопремљенија 
зона) – обухвата простор ограничен улицама: 
Житни трг, Ђуре Јакшића (до трга Николе 

Пашића), Трг Николе Пашића, Шећер Сокак (до 
улице Др. Илије Бајића и улице Пролаз зелено 
дрво), Пролаз зелено дрво, Краља Петра Првог 
(до улице Стари шор), Стари шор (граница, 
прва зона), Светог Димитрија, Змај Јовина, 
Пиварска, Вука Караџића и Трг Светог 
Стефана, и то:

1) Вука Караџића
2) Доситејева
3) Ђуре Јакшића (до трга Николе Пашића)
4) Житни трг
5) Краља Петра Првог (до улице Стари 

шор)
6) Масарикова
7) Пролаз зелено дрво
8) Пиварска
9) Светог Димитрија
10) Светог Саве
11) Змај Јовина
12) Трг Војвођанских бригада
13) Градски парк
14) Трг Николе Пашића
15) Трг Светог Стефана
16) Трг Ћире Милекића
17) Шећер сокак (до улице Др. Илије 

Бајића и улице Пролаз зелено дрво).

ПРВА ЗОНА – обухвата простор 
ограничен улицама: Водна, Променада, 
Рибарска обала, насеље Стари мост, Жртава 
фашизма (до Спомен гробља), Десанке 
Максимовић, Милоша М. Ђурића, Сремских 
диверзаната, Јована Цвијића, Ћуковац, Саве 
Ковачевића, насеље Матије Хуђи, Ратарска, 
Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадовића  (до 
раскрснице са улицом Васе Пелагића), 
Батутова, Батутова Нова, Милоша Црњанског, 
Иринејева, Васе Чубриловића, Кнеза Лазара, 
Мирослава Антића, и то:

1) 28. Марта
2) Арсенија Чарнојевића
3) Бранка Радичевића
4) Водна
5) Др.Илије Бајића
6) Ђуре Јакшића (од трга Николе Пашића 

до краја)
7) Занатлијска
8) Зелена пијаца
9) Илариона Руварца
10) Јеврема Видића
11) Јупитерова
12) Краља Петра Првог (од улице Стари 

шор до краја)
13) Музејска
14) Насеље Деканске баште
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15) Паробродска
16) Променада
17) Пушкинова
18) Ратарска
19) Рибарска обала
20) Саве Ковачевића
21) Соларски трг
22) Светла
23) Светозара Милетића
24) Стари шор
25) Шећер сокак (од улице Др. Илије 

Бајића и улице Пролаз зелено дрво до 
краја)

26) Батутова
27) Батутова Нова
28) Васе Чубриловића
29) Горана Ковачића
30) Десанке Максимовић
31) Жеља
32) Жртава фашизма (до Спомен гробља)
33) Иринејева
34) Јована Цвијића
35) Кнеза Лазара
36) Кузминска
37) Милоша Ђурића
38) Милоша Црњанског
39) Мирослава Антића
40) Насеље Матије Хуђи
41) Насеље Стари мост
42) Нови шор
43) Петра Прерадовића (од ул. Арсенија 

Чарнојевића до раскрснице са ул. Васе 
Пелагића)

44) Сремских диверзаната
45) Ћуковац
46) Цветна.

ДРУГА ЗОНА – обухвата простор 
ограничен улицама: Стевана Сремца, 
Марсилијева, Паланка, Краља Александра 
Карађорђевића, Петра Прерадовића (од 
раскрснице са ул. Васе Пелагића до краја), 
пруга (граница), Немањина, Фрушкогорска (до 
пруге), Милоша Обилића, Карађорђева, Деспота 
Стефана, Жртава фашизма (од Спомен гробља 
до краја), Гаврила Принципа, Милице 
Стојадиновић-Српкиње, Булевар Константина 
Великог, и то:

1) Бајанова
2) Булевар Константина Великог
3) Васе Пелагића
4) Васе Стајића
5) Владимира Матијевића
6) Војводе Степе
7) Војислава Илића

8) Гаврила Принципа
9) Димитрија Фрушића
10) Железничка
11) Жртава фашизма (од Спомен гробља до 

краја)
12) Иришка
13) Јованке Габошац
14) Јовице Трајковића
15) Јована Дучића
16) Максима Горког
17) Насеље Марко Перичин Камењар
18) Паланка
19) Петра Прерадовића (од раскрснице са 

ул. Васе Пелагића до краја)
20) Посавска
21) Панонска
22) Подрињска
23) Радојке Витасовић
24) Саве Согића
25) Стевана Сремца
26) Симеуна Пишчевића
27) Стевана Синђелића
28) Стефана Штиљановића
29) Тимочке дивизије
30) Уроша Стојшића
31) Филипа Вишњића
32) Фрушкогорска (до пруге)
33) Школска
34) 16. Дивизије
35) Милице Стојадиновић Српкиње 

(Антона Смаженка)
36) Деспота Бранковића
37) Деспота Стефана
38) Димитрија Пуљевића
39) Др. Душана Поповића
40) Драгиње Никшић
41) Игњата Јунга
42) Илирска
43) Јалијска 1, 2, 3, 4
44) Југ Богдана
45) Краља Александра Карађорђевића
46) Карађорђева
47) Краља Драгутина
48) Легетска
49) Лукијана Мушицког
50) Мали сокак
51) Марсилијева
52) Матошева
53) Милана Тепића
54) Милоша Обилића
55) Михајла Пупина
56) Немањина
57) Нушићева
58) Николе Радојчића
59) Његошева 1, 2
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60) Раваничка
61) Савска
62) Сремског добровољачког одреда
63) Тараса Шевченка
64) Теодора Крачуна
65) Церска

ТРЕЋА ЗОНА: Обухвата улице у граду 
који се налазе изван екстра зоне, прве и друге 
зоне.

ЧЕТВРТА ЗОНА: Обухвата сеоска 
подручја на територији града Сремска 
Митровица и подручја изван насељеног места.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 46-83/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

247.

На основу члана 8. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр.62/2006, 47/2011, 93/2012 и 
99/2013), члана 11. и 38б Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, бр.26/2001, 
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 
47/2013) и члана 16. и члана 35. Статута града 
Сремска Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица“, бр.13/2012), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
дана 27.11.2014.године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Члан 1.

У Одлуци о висини стопе пореза на 
имовину на територији града Сремска 

Митровица („Службени лист града Сремска 
Митровица“, бр. 12/2013), мења се члан 2. став
2, тако да гласи:

„За пореске обвезнике који су измирили 
пореске обавезе и споредна пореска давања 
закључно са 31. децембром текуће године,  
Градска управа за буџет и финансије отписаће 
15% задужења за текућу годину приликом 
аконтационог задужења 15. фебруара наредне 
године. Ово право остварују они порески 
обвезници који нису остварили права на основу 
Одлуке о условном отпису камата и мировању 
пореског дуга (Службени лист града Сремска 
Митровица“, бр.2/2013).“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Слубженом листу града 
Сремска Митровица“, а примењује се од 
01.01.2015. године. Ову одлуку објавити и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 436-256/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

248.

На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 
7а Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр.26/2001, 45/2002, 80/2002, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и члана 16. и 
члана 35. Статута града Сремска Митровица 
(„Службени лист града Сремска Митровица“, 
бр.13/2012), Скупштина града Сремска 
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Митровица на седници одржаној дана 
27.11.2014.год. донела је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се просечне 
цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2015. годину на територији града 
Сремска Митровица.

Члан 2.

Одлуком о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији града 
Сремска Митровица, од 01.01.2015. године 
утврђено је пет зона за утврђивање пореза на 
имовину, у зависности од комуналне 
опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима града, односно са радним 
зонама и другим садржајима у насељу, и то: 
екстра зона (градска), прва зона (градска), друга 
зона (градска), трећа зона (градска) и четврта 
зона (сеоска подручја на територији града 
Сремска Митровица и подручја изван 
насељеног места), с тим што је екстра зона 
утврђена као најопремљенија зона.

Просечне цена квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2015. годину на територији града 
Сремска Митровица износе:

*цене у табели су исказане у динарима

ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
НАЗИВ ЗОНЕ

Екстра зона I II III IV

1.Грађевинско земљиште 1.800,00 1.600,00 1.440,00 1.080,00 720,00

2.Пољопривредно земљиште 100,00 100,00

3.Шумско земљиште 80,00

4.Станови 75.000,00 70.000,00 57.000,00 45.000,00 35.000,00

5.Куће за становање 65.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 25.000,00

6.Пословне зграде и други (надземни 
и подземни) грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

74.000,00 67.000,00 41.370,00 34.500,00 25.800,00

7.Гараже и гаражна места 19.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 6.000,00

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“ и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Сремска Митровица“, а примењује се од 
01.01.2015.године, те закључно са 
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31.12.2014.године престаје да важи Одлука о 
начину утврђивања просечних цена квадратног 
метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину на територији 
града Сремска Митровица („Службени лист 
града Сремска Митровица“, бр.12/2013).

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 436-255/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

249.

На основу члана 7а и члана 38б Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, 
бр.26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС 
и 47/2013) и члана 16. и члана 35. Статута града 
Сремска Митровица („Службени лист града 
Сремска Митровица“, бр.13/2012), Скупштина 
града Сремска Митровица на седници одржаној 
дана 27.11.2014.год., донела је

О Д Л У К У

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ 
ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се коефицијенти 
за утврђивање пореза на имовину за 
непокретности обвезника који воде пословне 
књиге, које се налазе на територији града 
Сремска Митровица.

Члан 2.

Овом одлуком утврђују се коефицијенти 
који ће се примењивати по зонама у складу са 
Одлуком о одређивању зона и најопремљеније 
зоне на територији града Сремска Митровица 
од 01.01.2015. године за утврђивање пореза на 
имовину за непокретности обвезника који воде 
пословне књиге, и то:

1) За екстра зону: 1,00,
2) За прву зону: 0,80,
3) За другу зону: 0,60,
4) За трећу зону: 0,50,
5) За четврту зону: 0,30.

Ако ни у зонама ни у граничним зонама 
није било промета одговарајућих 
непокретности, у периоду од 01.јануара до 
30.септембра текуће године, просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности 
на основу којих је за текућу годину утврђена 
основица пореза на имовину за непокретности 
обвезника који не води пословне књиге у 
најопремљенијој зони множе се утврђеним 
коефицијентима из претходног става.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“ и на 
званичној интернет страници града Сремска 
Митровица.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града 
Сремска Митровица“, а примењује се од 
01.01.2015.године, те закључно са 31.12.2014. 
године престаје да важи Одлука о 
коефицијентима за утврђивање пореза на 
имовину за непокретности обвезника који воде 
пословне књиге на територији града Сремска 
Митровица („Службени лист града Сремска 
Митровица“, бр.12/2013).

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 436-257/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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250.

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 Сремске Митровице („Сл.лист Града 
Сремска Митровица“ бр.13/12), Скупштина 
Града Сремска Митровица на седници одржаној 
дана 27.11.2014.год., доноси

ИЗМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ

I

У Локалном акционом плану 
запошљавања Града Сремска Митровица за 
2014. годину („Сл. лист Града Сремска 
Митровица“ бр.1/2014 и 6/2014) у поглављу VI
ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА, брише се став 3 који гласи:

„За финансирање програма обуке у 
Буџету Града планирана су средства у износу од 
2.000.000,00 динара.“

II

У осталом делу Локални акциони план 
запошљавања Града Сремска Митровица за 
2014. годину остаје неизмењен.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 10-9/2014-I 
Дана 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

251.

На основу члана 35. став 1. тачка 10. 
Статута града Сремске Митровице, („Сл. лист 
града Сремска Митровица“, број 13/2012), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној 27.11.2014.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и 
допуне Статута Дома здравља у Сремској 
Митровици, које је Управни одбор донео 
11.09.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-194/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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252.

На основу члана 35. тачка 33. Статута 
града Сремска Митровица („Сл.лист града 
Сремска Митровица“, бр.13/2012) и члана 31. 
Одлуке о оснивању Предузећа за одржавање 
улица и путева „Сирмијум пут“ ДОО Сремска 
Митровица, („Сл.лист града Сремска 
Митровица“, бр.4/2013), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
27.11.2014. године, донела је

О Д Л У К У

I

ДОНОСЕ СЕ Измене Плана и програма 
пословања Предузећа „Сирмијум пут“ ДОО 
Сремска Митровица за 2014.годину .

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-104/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

253.

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 27.11.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Установе „Атлетски 
стадион“ Града Сремска Митровица за 
2014.годину, усвојене од стране Управног 
одбора на седници одржаној  20.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-216/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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254.

На основу члана 35. тачка 23. Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
27.11.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Библиотеке „Глигорије 
Возаровић“ из Сремске Митровице за 2014.
годину, усвојене од стране Управног одбора на 
седници одржаној  19.11.2014. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-207/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

255.

На основу члана 35. тачка 23. Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
27.11.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Галерије „Лазар 
Возаревић“ из Сремске Митровице за 
2014.годину, усвојене од стране Управног 
одбора на седници одржаној 19.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-209/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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256.

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 27.11.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Завода за заштиту 
споменика културе из Сремске Митровице за 
2014.годину, усвојенe од стране Управног 
одбора на седници одржаној  20.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-213/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

257.

На основу члана 35. тачка 23. Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
27.11.2014.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Позоришта „Добрица 
Милутиновић“ у Сремској Митровици за 
2014.годину, усвојене од стране Управног 
одбора на седници одржаној 24.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-208/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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258.

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 27.11.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Пословно спортског 
центра „Пинки“ из Сремске Митровице за 
2014.годину, усвојенe од стране Управног 
одбора на седници одржаној  18.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-217/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

259.

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 27.11.2014.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Туристичке организације 
града Сремске Митровице за 2014.годину, 
усвојенe од стране Управног одбора на седници 
одржаној  19.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-215/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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260.

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 27.11.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Историјског архива Срем 
из Сремске Митровице за 2014.годину, усвојенe
од стране Управног одбора на седници 
одржаној  20.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-211/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

261.

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 27.11.2014.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Центрa за културу 
„Сирмијумарт“ из Сремске Митровице за 
2014.годину, усвојене од стране Управног 
одбора на седници одржаној  19.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-212/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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262.

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 27.11.2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Музеја Срема из Сремске 
Митровице за 2014.годину, усвојенe од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
20.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-210/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

263.

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 27.11.2014.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене 
Програма пословања Установе за неговање 
културе „Срем“ из Сремске Митровице за 
2014.годину, усвојенe од стране Управног 
одбора на седници одржаној  19.11.2014.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-214/2014-I 
Дана: 27.11.2014.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Проф.Милан Ковачевић, с.р.
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264.

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013) и 
члана 35 став 1. тачка 33. Статута Града 
Сремске Митровице („Службени лист  Града  
Сремска Митровица“ бр.13/2012) Скупштина 
Града Сремска Mитровица на седници одржаној 
27.11.2014.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МИТРОВАЧКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ ИЗ РЕДА САВЕТА 

РОДИТЕЉА

I

ЗОРАН БЕРЕЖНИ из Сремске 
Митровице, Стари мост 4/8 разрешава се
дужности члана Школског одбора Митровачке 
гимназије из реда Савета родитеља.

II

ЗОРА МИЛОВАНОВИЋ из Сремске 
Митровице, ул.Николе Тесле број 46 именује се 
за члана Школског одбора Митровачке 
гимназије из реда Савета родитеља. 

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-192/2014-I 
Дана 27.11.2014.године
Сремска Митровица

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ

265.

На основу члана 178. Закона о 
енергетици (“Службени гласник РС” бр. 
57/2011, 80/2011, 93/2012, 124/2012), члана 58. 
тачка 11. Статута града Сремска Митровица 
("Службени лист града Сремска Митровица" бр. 
13/2012) и члана 61. Одлуке о условима и 
начину снадбевања топлотном енергијом 
("Службени лист града Сремска Митровица" 
бр.11/2009, 17/2012), Градско веће града 
Сремска Митровица, на својој 58. седници, 
одржаној дана 22.10.2014. године донело је:

ТАРИФНИ СИСТЕМ
за обрачун топлотне енергије за тарифне 

купце

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Тарифним системом за обрачун 
топлотне енергије за тарифне купце (у даљем 
тексту: "тарифни систем") се одређују:
- групе тарифних купаца у зависности од 
намене коришћења објеката;
- тарифни елементи и тарифни ставови за 
обрачун цене топлотне енергије , коју Јавно 
комунално предузеће ”Топлификација“ Сремска 
Митровица (у даљем тексту “енергетски 
субјект“) испоручује тарифним купцима 
топлотне енергије из топловодне мреже (у 
даљем тексту: купци);
- елементи за обрачун и начин обрачуна 
извршених услуга за потребе квалификованих 
купаца и
- критеријуми и мерила за одређивање нивоа 
цена топлотне енергије,
- критеријуми за одређивање висине накнаде за 
прикључак на топловодну мрежу.

Члан 2.

Цене топлотне енергије за тарифне 
купце исказују се по тарифним ставовима 
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утврђеним овим тарифним системом, на основу 
којих се обрачунава испоручена топлотна 
енергија тарифном купцу за обрачунски период 
и утврђују се по тарифним елементима за сваку 
групу тарифних купаца.

Цена за испоручену топлотну енергију 
купцу мора бити у складу са Методологијом за 
формирање цена топлотне енергије (у даљем 
тексту:Методологија), која је саставни део овог 
тарифног система (Прилог 1.).

Накнада за прикључак на топловодну 
мрежу (у даљем тексту: накнада за прикључак) 
мора бити у складу са Критеријумима за 
одређивање висине накнаде за прикључак на 
топловодну мрежу, који су саставни део овог 
тарифног система (Прилог 2.).

При одређивању цена топлотне енергије 
и услуга узимају се у обзир општа политика 
цена и планови развоја система топлификације 
Града Сремска Митровица.

Члан 3.

Тарифни ставови за испоручену 
топлотну енергију за исту категорију купаца 
једнаки су на целом подручју Града Сремска 
Митровица.

Члан 4.

Тарифни систем важи за све купце 
топлотне енергије, осим за оне са којима 
енергетски субјект склапа посебне уговоре.

II. РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА ПО 
НАМЕНИ КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТНЕ

ЕНЕРГИЈЕ

Члан 5.

Купци топлотне енергије разврставају се 
у групе(по намени коришћења објекта):

- I Тарифна група – за стамбени простор,
- II Тарифна група – за пословни простор,
- III Тарифна група – за пословни простор у 
коме делатност обављају установе чији је 
оснивач Град и установе из области образовања 
и
- IV Вантарифна група –квалификовани купци 
са којима се склапа посебан уговор.

Члан 6.

Купац топлотне енерергије има право на 
статус квалификованог купца ако је његова 
укупна потрошња енергије на свим мерним 
местима, у последњих 12 месеци била изнад 
потрошње која је као минимална утврђена на 
годишњем нивоу за стицање статуса 
квалификованог купца.

III. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ 
СТАВОВИ

а) Тарифни елементи

Члан 7.
Тарифни елементи су:

1.испоручена количина топлотне енергије,
2.грејна површина и
3.енергетске услуге.

Члан 8.

Тарифни елеменат ”испоручена 
количина топлотне енергије” се утврђује 
непосредно на основу очитавања са мерила 
топлотне енергије, а исказује се у kWh, а 
вредност се заокружује на цео број.

Члан 9.

Тарифни елемент „грејна површина“ 
представља величину грејаног простора која је
одређена пројектом или пројектом изведених 
радова објекта, или мерењем површине грејаног 
простора, а дефинисана је уговорoм о испоруци 
топлотне енергије.

Грејна површина се одређује по 
одредбама Одлуке о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом и исказује се у 
m2, а вредност се заокружује на два децимална 
места.

Тарифни елемент “грејна површина” 
примењује се за обрачун фиксног дела 
трошкова грејања.

Члан 10.

До успостављања обрачуна по 
потрошњи, обрачун потрошње топлотне 
енергије се врши  паушално по m2 грејне 
површине и фактурише се сваког месеца.
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Члан 11.

Тарифни елеменат “енергетске услуге” 
обухвата надзор над изградњом прикључног 
топловода и топлотне подстанице, пробна 
испитивања и пробни рад и друге нестандардне 
услуге.

б) Тарифни ставови

Члан 12.

Фиксни део трошкова грејања по 
правилу се обрачунава месечно и покрива 
следеће трошкове пословања:
- материјала,
- услуга,
- радне снаге,
- текућег и инвестиционог одржавања,
- амортизације,
- исправке вредности потраживања,
- издатке финансирања,
- добит и
- друге издатке (трошкове) пословања.
Месечни износ се одређује тако што се грејна 
површина (m2) множи са утврђеном ценом за 
јединицу грејне површине (дин/ m2) и не зависи 
од количине испоручене топлотне енергије.

Члан 13.

Тарифни став за тарифни елеменат 
“количина испоручене топлотне енергије” је:
- цена за јединицу количинe испоручене 
топлотне енергије у дин/kWh;

Члан 14.

Цена за испоручену количину топлотне 
енергије представља варијабилни део трошкова 
грејања и обухвата трошкове:
- енергената,
- потрошене електричне енергије,
- други варијабилни трошкови.

Износ за количину испоручене топлотне 
енергије се израчуна, тако што се број 
испоручених kWh помножи са одговарајућом 
ценом за јединицу испоручене количине 
топлотне енергије (дин/kWh).

Члан 15.

Тарифни став за тарифни елеменат “ грејна 
површина ” је:

- цена за јединицу топлотне енергије у дин/ m2

за I Тарифну групу;
- цена за јединицу топлотне енергије у дин/ m2

за II Тарифну групу и
- цена за јединицу топлотне енергије у дин/ m2

за III Тарифну групу.
Месечни износ за грејну површину се 
израчунава тако што се површина простора 
помножи са одговарајућом ценом за јединицу 
топлотне енергије.

Члан 16.

Тарифни став за тарифни елеменат “ енергетске 
услуге ” је:

- цене за надзор над извођењем радова на 
прикључном топловоду и топлотној 
подстаници;
- цене за пробна испитивања и пробни рад и
- цене других енергетских услуга.

IV. ОБРАЧУН ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ

Члан 17.

Испорука топлотне енергије се за 
појединачне купце обрачунава у односу на:

- разврстаност купаца у одговарајућу тарифну 
групу;
- количине испоручене топлотне енергије и
- грејну површину

Члан 18.

Количина испоручене топлотне енергије 
се обрачунава на основу очитаног стања на 
мерилу топлотне енергије постављеном на 
мерном месту у прикључној подстаници и 
разврстаности купца у одговарајућу тарифну 
групу.

Количина испоручене топлотне енергије 
обрачунава се по правилу месечно (обрачунски 
период).

Уколико мерило топлоте за грејање није 
инсталисано или је у квару, обрачун се врши на 
основу прорачунате количине топлотне 
енергије за грејање. Прорачуната количина 
топлотне енергије за грејање израчунава се као 
производ грејне површине, норматива 140W/m2, 
броја дана грејања у обрачунском периоду 
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помноженог са 16 сати грејања дневно и односа 
разлика прописане унутрашње и просечне 
спољне температуре за обрачунски период 
према разлици прописане унутрашње и спољне 
пројектоване температуре. Прописана 
унутрашња температура је 200C.

Члан 19.

Ако се више купаца исте или различите 
тарифне групе снадбева топлотном енергијом 
преко заједничког предајног места по 
заједничком мерном уређају, укупна количина 
испоручене топлотне енергије (kWh) се дели 
пропорционално грејној површини која је 
прикључена на том предајном месту, или у 
складу са деловником трошкова на том мерном 
месту (члан 34. Одлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом) и 
разврстаности купаца у одговарајућу тарифну 
групу.

Члан 20.

У објектима где су код свих купаца 
уграђени делитељи топлоте, расподела се врши 
у складу са очитаним односима потрошње.
Грејни простор мора бити опремљен делитељем 
истог типа, за који се споразумно одлучила 
већина купаца.

Изабрани тип делитеља мора бити 
компатибилан са грејним системом, а 
појединачни делитељи морају бити намештени 
у складу са упутством произвођача односно 
испоручиоца делитеља топлоте.

Услов да би се приступило расподели 
трошкова грејања према делитељима је да су на 
најмање 80% грејне површине која се греје 
преко заједничког мерног места уграђени 
делитељи топлоте.

За кориснике који немају уграђене 
одговарајуће делитеље топлоте због одбијања 
уградње, или не дозвољавају контролу и 
очитавање истих, трошкови за грејање тих 
простора се обрачунавају по кључу грејне 
површине и повећавају се са корективним 
фактором 1,70. Добијени износ трошкова се 
одузима од укупног трошка за загревање свих 
простора на заједничком месту преузимања, а 
остатак се дели између осталих простора у 
складу са деловником трошкова.

Уколико услед неисправности 
појединих делитеља топлоте или неког другог 
разлога, грејна површина  на којој су уграђени 
исправни делитељи топлоте падне испод 80% 

примењиваће се начин обрачуна у коме се 
расподела испоручене количине топлотне 
енерије, измерене на заједничком мерном 
месту, врши као да нико од купаца нема 
уграђене делитеље топлоте тј. сразмерно 
учешћу грејне површине. 

Члан 21.

Износ за тарифни елемент ''грејна 
површина'' се обрачунава сваког месеца и то је 
1/12 годишњег износа.

Члан 22.

Купац мора да плаћа испоручену 
топлотну енергију и услуге, које се урачунавају 
заједно са топлотном енеријом, у року 
наведеном на испостављеном рачуну или 
другом важећем документу (најкасније до 15. у 
месецу за претходни месец).

Због нередовног измирења обавеза 
плаћања, енергетски субјект може захтевати 
плаћање унапред, са обрачуном за упоредни 
обрачунски период. Највећа количина топлотне 
енергије, за коју енергерски субјект може 
тражити плаћање унапред, без окамаћења, 
једнака је највећој месечној потрошњи у задњих 
12 месеци.

Члан 23.

Ако купац не измири правовремено 
своје обавезе, енергетски субјект му зарачунава 
законску затезну камату од датума за плаћања 
из рачуна до дана плаћања.

Члан 24.

Енергетски субјект зарачунава трошкове 
потраживања и обуставе испоруке топлотне 
енергије.

Члан 25.

Купац у чијим се грејаним просторијама 
налазе унутрашње инсталације више купацa 
мора измирити фиксни део трошкова испоруке 
топлотне енергије, независно од потрошње, 
односно за време у којем му је била прекинута 
испорука топлотне енергије по члану 76. 
Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом.
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Члан 26.

Потрошену електричну енергију за рад 
топлотне подстанице плаћа купац. За објекте 
колективног становања потрошену електричну 
енергију за рад топлoтне подстанице плаћа 
енергетски субјект.

Количину потрошене воде из 
топловодне мреже плаћа купац.

Члан 27.

Цену пружених енергетских услуга 
плаћа непосредни корисник – купац.

V. ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБРАЧУН 
ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 28.

Цена топлотне енергије одређује се у 
складу са Методологијом.

Цена за пружене енергетске услуге 
утврђује се у зависности од обима и квалитета 
пружене услуге, вредности средстава 
ангажованих у пружању услуга, обима и 
квалитета уложеног рада, висине материјалних 
трошкова и др. Накнада за прикључак мора 
бити у складу са Критеријумима за одређивање 
висине накнаде за прикључак на топловодну 
мрежу.

Члан 29.

Прву изворну цену за количину 
испоручене топлотне енергије или њену 
промену утврђује Оснивач, на захтев 
енергетског субјекта или других 
заинтересованих лица.
Захтев из става 1. мора бити образложен.

Члан 30.

Оснивач даје сагласност на акт о ценама 
топлотне енергије, који енергетски субјект 
утврди по овом тарифном систему.

Енергетски субјект може повећати 
односно смањити цене топлотне енергије у 
случају повећања односно смањења цене 
улазних енергената у складу са Методологијом.

Сагласност на акт о повећању односно 
смањењу цене топлотне енергије даје Oснивач.

Члан 31.

Акт о ценама енергетских услуга и 
накнади за прикључак доноси енергетски 
субјект, на који сагласност даје Oснивач.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Тарифни систем ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
«Службеном листу Града Сремска Митровица», 
а примењиваће се од 15.октобра 2014.године 
осим члана 25. Члан 25. Тарифног система ће се 
примењивати од 1.10.2015. године. 

ПРИЛОГ 1 .
МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ

1.Цена топлотне енергије је састављена 
из следећих елемената:

1. цене за испоручену топлотну енергију 
изражена у дин/kWh (у даљем тексту: 
варијабилниг део цене), која покрива 
варијабилне трошкове производње и
дистрибуције топлотне енергије и

2. цена за прикључену снагу изражено у 
дин/kW/години(у даљем тексту: фиксни део
цене), која покрива фиксне трошкове 
одржавања и функционисања система.

1. Варијабилни део цене по правилу 
обухвата трошкове:
- енергената (природни гас, мазут, технолошка 
пара и друго),
- сопствене потрошње топлотне енергије 
потребне за рад производних уређаја,
- електричне енергије за погон пумпи ка и на 
примарној топловодној мрежи,
- остали варијабилни трошкови.

а) Промена варијабилног дела цене се 
прерачунава по следећој формули:
n
VCp =VCop x Σ (aiEi /Eoi )
i = 1
а1+ а2+ ....... ан = 1
Уз следеће значење:
VCp = Нова цена за испоручену количину 
топлотне енергије, у дин/kWh (без ПДВ-а),
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VCop = Изворна цена за испоручену количину 
топлотне енергије, у дин/kWh (без ПДВ),
ai = Пондер појединачних врста енергената у 
структури енергената за производњу топлотне 
енергије,
Ei = Нова цена енергената у структури 
потрошених енергената за производњу 
топлотне енергије,
Eoi = Изворна цена енергената у структури 
потрошених енергената за производњу 
топлотне енергије.

Нова цена за количину испоручене 
топлотне енергије (VCp) је цена, која је 
израчуната на основу методологије и мења се 
променом улазних параметара.

Изворна цена за количину испоручене 
топлотне енергије (VCop) је цена, која је 
одређена као изворна цена за количину 
испоручене топлотне енергије у складу са овим 
тарифним системом.

Пондери (ai) појединачних врста 
енергената у структури енергената за 
производњу топлотне енергије, представља 
удео појединачног енергента у структури 
енергената за производњу топлотне енергије. 
Збир свих пондера односно удела мора бити 
једнак 100% односно 1.

У зависности од система за производњу 
даљинске топлоте могу се употребљавати 
следећи енергенти:
- технолошка пара
- прирогни гас
- мазут
- електрична енергија за производне потребе и 
за погон пумпи.

Поред горе наведених енергената је у 
ову категорију ради лакшег обрачунавања 
укључена такође хемијска припрема воде (њена 
потрошња односно губици).

Нова цена енергента (Ei) је просечна 
цена појединачног енергента, коју произвођач 
топлотне енергије плаћа у евидентираном 
месецу. У цену енергента морају бити укључени 
сви трошкови на паритету Фцо произвођач 
топлотне енергије и сва давања (трошарине, 
CО2 таксе). ПДВ није укључен.

Изворна цена енергента (Eoi) је цена 
појединачног енергента, коју је произвођач 
топлотне енергије плаћао у изворном периоду. 
У цену енергента морају бити укључени сви 
трошкови на паритету Фцо произвођач 
топлотне енергије и сва давања (трошарине, 
CО2 таксе). ПДВ није укључен.
б)Нови вариабилни део цене се израчунава и 
усклађује у односу на промене цена 

појединачних енергената из 2. тачке овог 
прилога.

2. Фиксни део цене, по правилу, 
покрива следеће трошкове пословања:
- материјала (без трошкова енергената, 
наведених у 2. тачки овог прилога),
- услуга,
- радне снаге,
- текућег и инвестиционог одржавања,
- амортизације,
- исправка вредности потраживања,
- издатке финанцирања,
- добит,
- друге издатке (трошкове) пословања.

Трошкови материjала укључују 
помоћни матерјиал, отпис поломљеног 
инвентара, канцеларијски материјал и стручну 
литературу, пописне разлике за материјал, 
ревалоризације трошкова потрошње материјала 
и поломљеног инвентара те друге трошкове 
материјала.

Трошкови услуга укључују услуге за 
добијање енергије, трошкове транспортних 
услуга, закупнине, повратне трошкове у вези са 
радом, трошкове услуга платног промета и 
банкарских услуга, трошкове интелектуалних 
услуга, премије осигурања и трошкове других 
услуга.

Трошкови радне снаге обухватају 
трошкове бруто зарада, накнаде зарада, 
доприноса на терет послодавца, путних 
трошкова и сл.

Текуће и инвестиционо одржавање 
мора омогућити нормалан рад система и његово 
коришћење до краја предвиђеног животног 
века. Трошкови одржавања укључују трошкове 
набавке резервних делова за постројења и 
уређаје, заменске делове опреме и средства и 
материал за одржавање основних средстава, као 
и услуге у вези са одржавањем средстава рада.

Амортизација се по правилу 
обрачунава по амортизационим стопама, које 
доноси сам енергерски субјект.

Исправка вредности потраживања 
укључују отписе потраживања до висине, која 
не прелазе 3% нивоа годишње фактуриcане 
реализације.

Издаци финансирања обухватају све 
издатке, повезане са финансирањем основне 
делатности предузећа.

Годишњу стопу добити одређује 
оснивач у годишњем плану предузећа.

Други издаци (трошкови) пословања 
обухватају давања за заштиту животне средине, 
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стипендије и давања која нису зависна од 
пословног резултата.
а) Промене фиксног дела цене израчунава се 
по следећој формули:
FC=FCo x ( a x P/Po + b x I/Io )
а + б = 1
Уз следећа значења:
FC = Нова цена за прикључену снагу, у 
дин/kW/години (без ПДВ),
FCo = Изворна цена за прикључну снагу, у 
дин/kW/години (без ПДВ),
P = Просек месечне бруто зараде у Републици 
Србији ,
Po = Изворна месечна бруто зарада у Републици 
Србији,
I = Индекс цена на мало у Републици Србији у 
праћеном периоду,
Io = Изворни индекс цена на мало у Републици 
Србији,
а = Пондер месечних бруто плата у Републици 
Србији,
б = Пондер индекса цена на мало у Републици 
Србији,

Нова цена за прикључну снагу (FC) је 
цена, која је израчуната на основу ове 
методологије и мења се са променом улазних 
параметара.

Изворна цена за прикључну снагу 
(FCo) је цена, која је одређена као изворна цена 
за прикључну снагу, у складу са овим тарифним 
системом.

Просек месечне бруто зараде у 
Републици Србији (P) је просек за месец који 
претходи месецу у ком се тражи корекција. 
Извор податка о висини месечних бруто зарада 
је Статистички завод Републике Србије.

Изворна месечна бруто зарада у 
Републици Србији (Po) је израчуната као просек 
месечних бруто зарада у претходној 
календарској години пре изворног датума за 
који се одређује изворна цена. Извор података о 
висини месечних зарада је Статистички завод 
Републике Србије.

Индекс цена на мало у Републици 
Србији у посматраном периоду (I) је индекс 
цена на мало у Републици Србији у месецу који 
претходи захтеву за корекцију. Извор података 
о индексу цена на мало је Статистички завод 
Републике Србије.

Изворни индекс цена на мало у 
Републици Србији (Io) је индекс цена на мало у 
Републици Србији у децембру претходне 
календарске године. Извор података о индексу 
цена на мало је Статистички завод Републике 
Србије.

Пондер месечних бруто зарада у 
Републици Србији (а) представља удео бруто 
зарада у структури фиксних трошкова 
енергетског субјекта (Извор: биланс успеха 
енергетског субјеката у предходној години).

Пондер индекса цена на мало у 
Републици Србији (б) представља удео осталих 
фиксних трошкова (без бруто зарада ) у 
структури фиксних трошкова енергетског 
субјекта.

Збир пондера индекса цена и пондера 
месечних бруто зарада мора бити једнак 1.

б) Нови фиксни део цене се израчунава и 
усклађује једанпут годишње, а по потреби и 
чешће, уколико раст цена на мало пређе 15%.

ПРИЛОГ 2.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧАК НА
ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ

I. Опште одредбе

1. Овим критеријумима одређује се 
висина надокнаде за прикључак на топловодну 
мрежу у виду једнократне надокнаде за 
прикључивање инвеститора на топловодну 
мрежу и накнаде за повећање прикључне снаге 
постојећих купаца. 

2. Накнаду за прикључак је дужан да 
плати инвеститор објекта, који се прикључује 
на место преузимања односно кад повећава 
постојећу прикључну снагу на топловодној 
мрежи.

3. Средства од надокнаде за прикључак 
су намењена за повећање капацитета и 
модернизацију енергетских извора и 
дистрибутивног система топлотне енергије.

4. Инвеститор је дужан да плати 
накнаду за прикључак најкасније 15 дана пре 
прикључивања на топловодну мрежу.

5. Инвеститор објекта који је 
финансирао изградњу примарне топловодне 
мреже ослобађа се плаћања накнаде за 
прикључак у целости или делимично, у 
зависности од ангажованих средстава. 
Ослобађање плаћања накнаде за прикључак 
регулише се уговором између енергетског 
субјекта и инвеститора.
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II. Одређивање висине надокнаде за 
прикључак

6. Инвеститор, који прикљчује објекат 
односно повећавају укупну прикључну снагу 
објеката, плаћа надокнаду за прикључак на 
основу прикључне снаге, одређене у пројектној 
документацији потребној за исходовање 
одобрења за изградњу, односно пројекта 
изведених радова и износи:
- за стамбени простор: до 10 % просечне 
месечне бруто плате запосленог у Републици 
Србији (која је последња званично објављена) 
по 1 kW прикључне снаге;
- за пословни простор и простор по посебном 
уговору до 250 kW прикључне снаге: до 20 % 
просечне месечне бруто плате запосленог у 
Републици Србији (која је последња званично 
објављена) по 1 kW прикључне снаге;

- за пословни простор и простор по посебном 
уговору преко 250 kW прикључне снаге: до 15 
% просечне месечне бруто плате запосленог у 
Републици Србији (која је последња званично 
објављена) по 1 kW прикључне снаге.
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