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266. 

 

 

 

 На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014), члана 16. тачка 4. и члана 35. став 1. тачка 2. Статута Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012), Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној дана 17.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 Укупни приходи и примања и пренета средства, као и расходи и издаци буџета Града Сремска 

Митровица за 2015. годину (у даљем тексту: буџет) утврђују се у износу од  3.216.485.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 

 Приходи и примања и расходи и издаци буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину, 

састоје се од: 

 

 

ОПИС 
Економска 

класификација 

ИЗНОС У 

ДИНАРИМА 

 1 2 3 

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА     

1. 

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 7+8 2.558.280.000,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 7 2.546.980.000,00 

 -буџетска средства  2.320.951.065,73 
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 -додатни приходи буџетских корисника  225.535.000,00 

 -донације  493.934,27 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 11.300.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 3.216.485.000,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 4 2.224.554.702,06 

 -текући буџетски расходи  2.004.513.767,79 

 -расходи из додатних прихода буџетских корисника  219.547.000,00 

 -донације  493.934,27 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 5 991.930.297,94 

 -текући буџетски издаци  979.037.297,94 

 -издаци из додатних прихода  12.893.000,00 

 -донације   

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) -658.205.000,00 

 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика категорија 62) 62 0,00 

 

Примања од продаје финансијске имовине     

(категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228) 92 0,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)+(92-62) -658.205.000,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

1. Примања од задуживања 91 611.500.000,00 

2. 

Примања од продаје финансијске имовине 

(9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0,00 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 46.705.000,00 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 0,00 

5. 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика (део категорије 62) 62 0,00 

6. Нето финансирање  (1+2+3) - (4+5) 658.205.000,00 

 

   Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

ОПИС 
Екон. 

класиф. 

ИЗНОС У 

ДИНАРИМА 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ  7+8 2.558.280.000,00 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 2.546.980.000,00 

1. Порески приходи 71 1.391.345.758,53 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 1.022.825.758,53 

1.2. Самодопринос 711180 17.000.000,00 

1.3. Порез на имовину 713 296.010.000,00 

1.4. Остали порески приходи  72.510.000,00 

2. Непорески приходи,у чему: 74 563.918.000,00 

-  поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  60.000.000,00 

-  приходи од продаје добара и услуга  312.637.000,00 

3. Донације 731+732 493.934,27 

4. Трансфери 733 574.729.307,20 

5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 16.493.000,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 11.300.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62) 4+5+62 3.216.485.000,00 

1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.224.554.702,06 

1.1. Расходи за запослене 41 574.990.000,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 981.610.502,06 

1.3. Отплата камата 44 3.500.000,00 
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1.5. Субвенције 45 103.700.000,00 

1.6. Социјална заштита из буџета 47 68.452.000,00 

1.7. Остали расходи 48+49 201.848.000,00 

2. Трансфери 463+465 290.454.200,00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 991.930.297,94 

4.Издаци за набавку финансијске имовине  (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА      

1.  Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2.  Задуживање 91 611.500.000,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

3.  Отплата дуга 61 0,00 

4.  Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                  

(класа 3, извор финансирања 13) 3 46.705.000,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ                                                         

( класа 3, извор финансирања 14) 3 0,00 

 

Члан  3. 

 

 Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме: 

 

Редни 

број 
Назив програма 

Средства из 

буџета 

Сопствени и други 

приходи 
Укупна средства 

1 2 3 4 5 

1 Локални  развој и просторно планирање 37.182.000,00   37.182.000,00 

2 Комуналне делатности 641.316.611,20 4.000.000,00 645.316.611,20 

3 Локални економски развој 29.900.000,00   29.900.000,00 

4 Развој туризма 15.387.000,00 173.000,00 15.560.000,00 

5 Развој пољопривреде 95.205.000,00   95.205.000,00 

6 Заштита животне средине 23.745.000,00   23.745.000,00 

7 Путна инфраструктура 650.807.200,00   650.807.200,00 

8 Предшколско васпитање 205.407.000,00 74.812.000,00 280.219.000,00 

9 Основно образовање 133.020.000,00   133.020.000,00 

10 Средње образовање 85.630.000,00   85.630.000,00 

11 Социјална и дечја заштита 94.309.000,00 3.000.000,00 97.309.000,00 

12 Примарна здравствена заштита 25.051.000,00   25.051.000,00 

13 Развој културе 220.769.000,00 127.165.000,00 347.934.000,00 

14 Развој спорта и омладине 256.073.000,00 23.290.000,00 279.363.000,00 

15 Локална самоуправа 470.243.188,80   470.243.188,80 

УКУПНО 2.984.045.000,00 232.440.000,00 3.216.485.000,00 

 
Члан  4. 

 

 Буџет за 2015. годину састоји се од: 

 

 1.  Приходи и примања у износу од  

    2.558.280.000,00динара 

 2.  Расхода и издатака у износу од   

   3.216.485.000,00динара 

 3.  Буџетског дефицита у износу од 

      658.205.000,00динара 

 

 Потребна средства за финансирање 

буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у 

износу од 658.205.000,00 динара обезбедиће се 

из нераспоређеног вишка прихода из ранијих 

година у износу од 46.705.000,00 динара и 

примања од задуживања у износу од 

611.500.000,00 динара. 
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Члан 5. 

 

 Град Сремска Митровица очекује у 

2015. години средства из развојне помоћи 

Европске уније у износу од 4.267,76 евра, 

односно 493.934,27 динара за завршетак 

Пројекта по уговору из 2014. године: 

 

 

Пројекат  
Средства ЕУ у 2015. години Средства за префинансирање 

 у 2015. години у РСД Средства у ЕУР Средства у РСД 

ЕXCHANGE 4 „Регионална 

депонија Срем-Мачва“ 4.267,76 493.934,27 774.065,73 

 
 

 Средства за Пројекат Еxchange 4 

„Регионална депонија Срем-Мачва“ за 2015. 

годину распоређена су у Посебном делу ове 

Одлуке. 

 

Члан 6. 

 

 У текућу буџетску резерву издвајају се 

средства у износу од 27.500.000,00 динара. 

Средства текуће буџетске резерве користе се за 

непланиране сврхе за које нису извршене 

апропријације, или за сврхе за које се у току 

године покаже да апропријације нису биле 

довољне. Средства текуће буџетске резерве 

распоређују се на директне кориснике 

буџетских средстава.  

 Решење доноси Градоначелник на 

основу мишљења Градске управе за буџет и 

финансије. 

 

Члан 7. 

 

 У сталну буџетску резерву издвајају се 

средства у висини од 5.000.000,00 динара. 

 Градско веће одлучује о коришћењу 

средстава сталне буџетске резерве за намене 

утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему, 

на предлог Градске управе за буџет и финансије. 

 

Члан 8. 

 

 Планирани капитални издаци буџетских 

корисника за 2015, 2016. и 2017. годину, 

исказани су у следећем прегледу: 

 

 

Ек. 

клас. 

Р. 

бр. 
Опис 

Износ у хиљадама 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511  Зграде и грађевински објекти 630.500.000,00 120.000.000,00 0,00 

 1. Изградња канализационе мреже са црпном 

станицом у Лаћарку 
14.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања пројекта: 2007       

  Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

  Укупна вредност пројекта: 329.030.000,00       

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 14.000.000,00     

   - из кредита        

   - из буџета Републике Србије       

   - из донација       

 2 Изградња канализационе мреже са црпном 

станицом у Мачванској Митровици 
10.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања пројекта: 2004       

  Година завршетка финансирања пројекта: 2014       

  Укупна вредност пројекта: 242.427.000,00       

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 10.000.000,00     
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   - из кредита        

   - из буџета Републике Србије       

   - из донација       

 3 ЈП Дирекција за изградњу града- Изградња 

градског базена 120.000.000,00 20.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

  Укупна вредност пројекта:140.000.000,00       

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 120.000.000,00 20.000.000,00   

   - из кредита        

   - из буџета РС  и АПВ       

   - из донација       

 4 ЈП Дирекција за изградњу града- Изградња 

подвожњака у Сремској Митровици 
480.000.000,00 100.000.000,00 0,00 

  Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  Година завршетка финансирања пројекта: 2016       

  Укупна вредност пројекта: 580.000.000,00       

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 480.000.000,00 100.000.000,00   

   - из кредита        

   - из буџета РС  и АПВ       

   - из донација       

 5 Изградња амбуланте у МЗ Бешенову 6.500.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања пројекта 2013       

  Година завршетка финансирања пројекта 2015       

  Укупна вредност пројекта:16.650.000,00       

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 6.500.000,00 0,00 0,00 

   - из кредита        

   - из буџета РС  и АПВ       

   - из донација       

  Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ-једногодишњи       

511  Зграде и грађевински објекти 166.251.227,94 0,00 0,00 

 1 ЈП Дирекција за изградњу града Дирекција-

капитално одржавање зграда, објеката, водова, 

пројектно планирање 49.400.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 49.400.000,00 0,00 0,00 

 2 Реконструкција и адаптација  у просторијама 

месних заједница 2.390.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 2.390.000,00 0,00 0,00 

 3 МЗ Лаћарак-капитално одржавање центра села 8.400.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 8.400.000,00     

 4 МЗ Кузмин-изградња капеле 2.800.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 2.800.000,00     

 5 МЗ Јарак-изградња капеле 2.800.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 2.800.000,00     
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 6 Реконструкција и санација објекта Градске управе 

1.600.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 1.600.000,00 0,00 0,00 

 7 Изградња хале и линије за сепарацију  у 

Регионалној депонији Срем-Мачва 39.901.741,20 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из буџета РС  и АПВ 39.901.741,20 0,00 0,00 

 8 Изградња азила за животиње 10.000.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 10.000.000,00     

 9 Пројектна документација-изградња бициклистичке 

стазе 
200.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 200.000,00 0,00 0,00 

 10 Изградња објекта предшколске установе у Лаћарку 

21.000.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 21.000.000,00     

 11 Завршетак изградње зграде кухиње по HACCP 

стандарду у СРП Бара Засавица 
3.430.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 1.000.000,00     

   - из буџета РС  и АПВ 2.430.000,00     

 12 Изградња магацина за Црвени крст 1.950.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 1.950.000,00 0,00 0,00 

 13 Изградња зграде за социјално 

 становање 2.500.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 2.500.000,00 0,00 0,00 

 14 Процена изводљивости -изградња комуналне 

инфраструктуре и пречишћавање отпадних вода у 

региону Срем  
5.689.486,74 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 2.875.000,00     

   - из буџета РС  и АПВ 2.814.486,74     

 15 Пројектна документација-изградња амбуланта у 

Шашинцима 
200.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 200.000,00     

 16 Галерија "Лазар Возаревић"-адаптација депоа за 

смештај уметничких дела 
2.500.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 2.500.000,00     

 17 Капитално одржавање спортског центра ПСЦ 

„Пинки“  
5.690.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 1.440.000,00 0,00 0,00 

   - из додатних прихода буџетских корисника 4.250.000,00     

 18 Пројектна документација-изградња базена ПСЦ 

„Пинки“ 
3.300.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       
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   - из текућих прихода буџета 3.000.000,00     

   - из додатних прихода буџетских корисника 300.000,00     

 19 Пројекат санације Атлетске стазе на Атлетском 

стадиону 
2.500.000,00 0,00 0,00 

  Извори финансирања:       

   - из текућих прихода буџета 2.500.000,00 0,00 0,00 

  УКУПНО 511 796.751.227,94 120.000.000,00 0,00 

  В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

512  Машине и опрема 180.520.070,00 1.500.000,00 0,00 

 1. Опрема за саобраћај 1.600.000,00     

  - из текућих прихода буџета 1.600.000,00     

  - из донација       

  - из сопствених прихода        

 2. Административна опрема 11.304.000,00     

  - из текућих прихода буџета 8.914.000,00     

  - из сопствених прихода  2.390.000,00     

 3. Остала опрема 167.616.070,00 1.500.000,00   

  - из текућих прихода буџета 
10.785.000,00 1.500.000,00   

   - из буџета РС  и АПВ 152.399.070,00     

  - из сопствених прихода  4.432.000,00     

  УКУПНО 512 180.520.070,00 1.500.000,00 0,00 

  Г. Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
      

463  Капитални трансфери другим нивоима власти  

25.900.000,00 0,00 0,00 

 1 Основно образовање - изградња балон сале у Јарку 

10.000.000,00 0,00 0,00 

 2 Основно образовање - ограђивање школског 

дворишта ОШ "С.Б.Паја" 
2.000.000,00     

 3 Основно образовање - машине и опрема 2.400.000,00     

 4 Средње образовање - машине и опрема  1.200.000,00     

 5 Школски спорт-адаптација подова у 

фискултурним салама основних и средњих школа 

3.000.000,00     

 6 Општа болница-за опремање 7.300.000,00     

  УКУПНО 463 25.900.000,00 0,00 0,00 

465  Д. Остале капиталне дотације и трансфери 2.750.000,00 0,00 0,00 

 1 Дом здравља Сремска Митровица - за набавку  

медицинске опреме 
2.750.000,00     

  УКУПНО 465 2.750.000,00 0,00 0,00 

  УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1.005.921.297,94 121.500.000,00 0,00 

 

Члан  9. 

 

 Примања буџета по изворима, утврђују се у следећим  износима и то: 

 

Класа/ Категорија/ Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2015. 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

финан. буџ. 

корисника 

300000   Пренета средства из претходне године 42.000.000,00 4.705.000,00 46.705.000,00 
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700000  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.321.445.000,00 225.535.000,00 2.546.980.000,00 

710000  ПОРЕЗИ 1.391.345.758,53 0,00 1.391.345.758,53 

711000  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,  ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
1.022.825.758,53 0,00 1.022.825.758,53 

 711110 Порез на зараде 868.625.758,53  868.625.758,53 

  
711120 Порез на приходе од самосталних 

делатности  50.000.000,00   50.000.000,00 

 711140 Порез на приходе од имовине 19.000.000,00  19.000.000,00 

 711160 Порез на приходе од осигурања лица 200.000,00  200.000,00 

 711180 Самодопринос 17.000.000,00  17.000.000,00 

 711190 Порез на друге приходе 68.000.000,00  68.000.000,00 

713000  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 296.010.000,00 0,00 296.010.000,00 

 713120 Порез на имовину 220.000.000,00  220.000.000,00 

 713310 Порез на наслеђе и поклон 19.000.000,00  19.000.000,00 

 713420 Порез на капиталне трансакције 57.000.000,00  57.000.000,00 

 713610 Порез на акције на име и уделе 10.000,00  10.000,00 

714000  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 40.510.000,00 0,00 40.510.000,00 

  
714430 Комунална такса за коришћење рекламних 

паноа 1.000.000,00   1.000.000,00 

  
714510 Порези, таксе и накнаде на моторна 

возила 
37.000.000,00   37.000.000,00 

  
714540 Накнада за коришћење добара од општег 

интереса 1.000.000,00   1.000.000,00 

  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 1.000.000,00   1.000.000,00 

  714570 Општинске и градске комуналне таксе 10.000,00   10.000,00 

  
714590 Накнада за коришћење општинских 

путева 
500.000,00   500.000,00 

716000  ДРУГИ ПОРЕЗИ 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 

  716110 Комунална такса на фирму 32.000.000,00   32.000.000,00 

730000  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
447.789.241,47 127.434.000,00 575.223.241,47 

732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
493.934,27 0,00 493.934,27 

  
732140 Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа градова 
493.934,27   493.934,27 

733000  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 
447.295.307,20 127.434.000,00 574.729.307,20 

  
733140 Други текући трансфери од Републике у 

корист нивоа градова   21.975.000,00 21.975.000,00 

  
733140 Фунционални трансфери од АПВ у корист 

нивоа градова   2.970.000,00 2.970.000,00 

  
733140 Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од АПВ у корист нивоа градова 
  18.058.000,00 18.058.000,00 

  
733140 Ненаменски трансфери од АПВ у корист 

нивоа градова 254.994.496,00   254.994.496,00 

  
733240 Капитални наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа градова 
192.300.811,20 84.431.000,00 276.731.811,20 

740000  ДРУГИ ПРИХОДИ 481.610.000,00 82.308.000,00 563.918.000,00 

741000  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 134.000.000,00 0,00 134.000.000,00 

  
741140 Камате на средства консолидованог 

рачуна трезора града 
8.000.000,00   8.000.000,00 

  741510 Накнада за коришћење природних добара 6.000.000,00   6.000.000,00 
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741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 
60.000.000,00   60.000.000,00 

  
741530 Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 60.000.000,00   60.000.000,00 

742000  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 
280.500.000,00 32.137.000,00 312.637.000,00 

 742140 Приходи од продаје добара и услуга 140.000.000,00 13.600.000,00 153.600.000,00 

 742240 Таксе у корист нивоа градова 10.000.000,00  10.000.000,00 

  
742250 Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 
130.000.000,00   130.000.000,00 

  
742340 Приходи буџета града од споредне 

продаје добара и услуга 500.000,00   500.000,00 

  

742370 Приходи индиректних корисника 
буџетских средстава који се остварују 

додатним активностима 
  18.537.000,00 18.537.000,00 

743000  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 

  743320 Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 15.000.000,00   15.000.000,00 

  743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје 

у корист нивоа градова 
1.200.000,00   1.200.000,00 

744000  ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
1.000.000,00 7.356.000,00 8.356.000,00 

  744140 Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа 

градова 
1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 

  744240 Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 
градова 

  7.156.000,00 7.156.000,00 

745000  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
49.910.000,00 42.815.000,00 92.725.000,00 

  
745140 Мешовити и неодређени приходи у корист 

нивоа градова 
49.910.000,00 42.815.000,00 92.725.000,00 

770000  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 700.000,00 15.793.000,00 16.493.000,00 

  
771110 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода   15.793.000,00 15.793.000,00 

  
772110 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 700.000,00   700.000,00 

800000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
9.100.000,00 2.200.000,00 11.300.000,00 

810000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 

  
811140 Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа градова 8.000.000,00   8.000.000,00 

  
812140 Примања од продаје покретних ствари у 

корист нивоа градова 100.000,00   100.000,00 

  
813140 Примања од продаје осталих основних 

средстава у корист нивоа градова 
1.000.000,00   1.000.000,00 

820000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

  
823150 Примања од продаје робе за даљу продају 

у корист ниова општина 
  2.200.000,00 2.200.000,00 

900000  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
611.500.000,00 0,00 611.500.000,00 

910000  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  611.500.000,00 0,00 611.500.000,00 

  
911440 Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи у корист нивоа градова 
611.500.000,00   611.500.000,00 
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7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 2.942.045.000,00 227.735.000,00 3.169.780.000,00 

  

 

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
2.984.045.000,00 232.440.000,00 3.216.485.000,00 

 

Члан 10. 

 

 Издаци буџета по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то: 

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
2.005.007.702,06 219.547.000,00 2.224.554.702,06 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
509.782.000,00 65.208.000,00 574.990.000,00 

411 Плате и додаци запослених 
385.129.000,00 41.181.000,00 426.310.000,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
68.937.000,00 7.369.000,00 76.306.000,00 

413 Накнаде у натури  
1.365.000,00 183.000,00 1.548.000,00 

414 Социјална давања запосленима 
4.766.000,00 16.338.000,00 21.104.000,00 

415 Накнаде за запослене 
17.197.000,00 97.000,00 17.294.000,00 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
9.488.000,00 40.000,00 9.528.000,00 

417 Посланички додатак; 
22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
837.215.502,06 144.395.000,00 981.610.502,06 

421 Стални трошкови 
213.534.188,80 6.696.000,00 220.230.188,80 

422 Трошкови путовања 
28.848.000,00 2.485.000,00 31.333.000,00 

423 Услуге по уговору 
157.933.734,27 11.379.000,00 169.312.734,27 

424 Специјализоване услуге 
161.035.578,99 105.620.000,00 266.655.578,99 

425 Текуће поправке и одржавање  
210.067.000,00 2.075.000,00 212.142.000,00 

426 Материјал 
65.797.000,00 16.140.000,00 81.937.000,00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

441 Отплата домаћих камата; 
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
103.700.000,00 0,00 103.700.000,00 

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 

454 Субвенције приватним предузећима 
31.700.000,00 0,00 31.700.000,00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
284.959.200,00 5.495.000,00 290.454.200,00 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
201.199.200,00 0,00 201.199.200,00 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
25.900.000,00 0,00 25.900.000,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери  
57.860.000,00 5.495.000,00 63.355.000,00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
64.992.000,00 3.460.000,00 68.452.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
64.992.000,00 3.460.000,00 68.452.000,00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
168.359.000,00 989.000,00 169.348.000,00 

481 Дотације невладиним организацијама; 
131.163.000,00 520.000,00 131.683.000,00 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
14.146.000,00 439.000,00 14.585.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
850.000,00 30.000,00 880.000,00 

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока; 950.000,00 0,00 950.000,00 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 
21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 

49911 Стална резерва 
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

49912 Текућа резерва 
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 
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500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
979.037.297,94 12.893.000,00 991.930.297,94 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
976.037.297,94 11.493.000,00 987.530.297,94 

511 Зграде и грађевински објекти; 
792.201.227,94 4.550.000,00 796.751.227,94 

512 Машине и опрема; 
173.698.070,00 6.822.000,00 180.520.070,00 

514 Култивисана имовина; 
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 

515 Нематеријална имовина 
4.738.000,00 121.000,00 4.859.000,00 

520 ЗАЛИХЕ 
0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

523 Залихе робе за даљу продају 
0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

541 Земљиште; 
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  
2.984.045.000,00 232.440.000,00 3.216.485.000,00 

 

Члан 11. 

 

Издаци по програмској структури уврђени су у следећим износима: 

 

Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Сопствени и 

други приходи 

Укупна 

средства Програм 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 

1101   Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 
37.182.000,00 0,00 37.182.000,00 

  1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 
37.182.000,00 0,00 37.182.000,00 

0601   Програм 2.  Комунална делатност 
641.316.611,20 4.000.000,00 645.316.611,20 

  0601-0001 Водоснабдевање 
20.850.000,00 0,00 20.850.000,00 

  0601-0002 Управљање отпадним водама   
52.042.800,00 0,00 52.042.800,00 

  0601-0003 Одржавање депонија 
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 

  0601-0006 Паркинг сервис 
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 

  0601-0008 Јавна хигијена 
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 

  0601-0009 Уређење и одржавање зеленила 
189.223.000,00 4.000.000,00 193.223.000,00 

  0601-0010 Јавна расвета 
84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 

  0601-0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

  0601-0014 Остале комуналне услуге 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

  0601-П1 ПРОЈЕКАТ: МЗ Лаћарак-Уређење парка 
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 

  0601-П2 ПРОЈЕКАТ:МЗ Кузмин-Изградња капеле 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

  0601-П3 ПРОЈЕКАТ:МЗ Јарак-Изградња капеле 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

  0601-П4 ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у 
регионалној депонији "Срем-Мачва" 

192.300.811,20 0,00 192.300.811,20 

  0601-П5 ПРОЈЕКАТ: Азил за животиње 
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 

  1501-0002 Унапређење привредног амбијента 
6.623.800,00 0,00 6.623.800,00 

  1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 
23.276.200,00 0,00 23.276.200,00 

1502   Програм 4.  Развој туризма 
15.387.000,00 173.000,00 15.560.000,00 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 
11.957.000,00 173.000,00 12.130.000,00 

  1502-П1 ПРОЈЕКАТ: Завршетак изградње  кухиње по НАССР 

стандарду 
3.430.000,00 0,00 3.430.000,00 

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 
95.205.000,00 0,00 95.205.000,00 

  0101-0001 Унапређење  услова за пољопривредну делатност 
51.205.000,00 0,00 51.205.000,00 

  0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 

  0101-0003 Рурални развој 
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
23.745.000,00 0,00 23.745.000,00 
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  0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних 
вредности 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

  0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине 
1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 

  0401-П1 ПРОЈЕКАТ: Заштита слива реке Саве изградњом 
комуналне инфраструктуре прикупљања, транспорта и 

пречишћавања отпадних вода у региону Срем 
11.125.000,00 0,00 11.125.000,00 

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 
650.807.200,00 0,00 650.807.200,00 

  0701-0002 Одржавање путева 

160.807.200,00 0,00 160.807.200,00 

  0701-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу 

ка насељу КПД 
490.000.000,00 0,00 490.000.000,00 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
205.407.000,00 74.812.000,00 280.219.000,00 

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  
184.407.000,00 74.812.000,00 259.219.000,00 

  2001-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња објекта предшколске установе  
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 

2002   Програм 9.  Основно образовање 
133.020.000,00 0,00 133.020.000,00 

  2002-0001 Функционисање основних школа 
123.020.000,00 0,00 123.020.000,00 

  2002-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња балон сале-О.Ш.Ј.Ј.Змај-Јарак 
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

2003   Програм 10. Средње образовање 
85.630.000,00 0,00 85.630.000,00 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 
85.630.000,00 0,00 85.630.000,00 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 
94.309.000,00 3.000.000,00 97.309.000,00 

  0901-0001 Социјалне помоћи 
21.395.000,00 3.000.000,00 24.395.000,00 

  0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте 

смештаја 500.000,00 0,00 500.000,00 

  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

  0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 
32.023.000,00 0,00 32.023.000,00 

  0901-0005 Активности Црвеног крста 
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 

  0901-0006 Дечија  заштита 
26.141.000,00 0,00 26.141.000,00 

  0901-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња зграде за социјално становање 
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 
25.051.000,00 0,00 25.051.000,00 

  1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
18.551.000,00 0,00 18.551.000,00 

  1801-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња амбуланте у Бешенову 
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

1201   Програм 13.  Развој културе 
220.769.000,00 127.165.000,00 347.934.000,00 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  
181.374.000,00 114.923.000,00 296.297.000,00 

  1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
35.144.000,00 0,00 35.144.000,00 

  1201-П1 ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест 2015 
3.140.000,00 42.000,00 3.182.000,00 

  1201-П2 ПРОЈЕКАТ: Рестаурација слике Лазара Возаревића 
260.000,00 0,00 260.000,00 

  1201-П3 ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва SIRMIUM 

LUX VERBI 851.000,00 0,00 851.000,00 

  1201-П4 ПРОЈЕКАТ: Мозаици 
0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 
256.073.000,00 23.290.000,00 279.363.000,00 

  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

101.228.000,00 13.604.000,00 114.832.000,00 

  1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 

10.370.000,00 0,00 10.370.000,00 

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 
18.475.000,00 9.686.000,00 28.161.000,00 

  1301-П1 ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена 
123.500.000,00 0,00 123.500.000,00 

  1301-П2 ПРОЈЕКАТ: Санација атлетске стазе 
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 
470.243.188,80 0,00 470.243.188,80 

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 295.970.188,80 0,00 295.970.188,80 

  0602-0002 Месне заједнице 121.634.000,00 0,00 121.634.000,00 

  0602-0003 Управљање јавним дугом 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 4.099.000,00 0,00 4.099.000,00 

  0602-0006 Информисање 27.160.000,00 0,00 27.160.000,00 

  0602-0007 Канцеларија за младе 8.010.000,00 0,00 8.010.000,00 
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  0602-0008 Програми националних мањина 220.000,00 0,00 220.000,00 

  0602-П1 
ПРОЈЕКАТ: EXCHANGE 4 - Регионална депонија Срем-

Мачва 1.268.000,00 0,00 1.268.000,00 

  0602-П2 
ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области 

образовања 
8.382.000,00 0,00 8.382.000,00 

 УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2.984.045.000,00 232.440.000,00 3.216.485.000,00 

 

 

II  ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 12. 

 

Средства буџета у износу од 2.984.045.000,00 динара и средства из додатних прихода буџетских 

корисника у износу од 232.440.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то: 
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извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       
   

       
   

I 1.1     СКУПШТИНА ГРАДА 
   

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА 
   

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 
   

    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
1.547.000,00  1.547.000,00 

    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
277.000,00  277.000,00 

    3 415 Накнаде трошкова за запослене 
23.000,00  23.000,00 

    4 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
200.000,00  200.000,00 

    5 417 Посланички додатак 
22.900.000,00  22.900.000,00 

    6 423 Услуге по уговору 
3.031.000,00  3.031.000,00 

    7 465 Остале донације, дотације и трансфери 
287.000,00  287.000,00 

      Извори финансирања за функцију 110: 
      

     01 Приходи из буџета 
28.265.000,00  28.265.000,00 

      Функција 110: 28.265.000,00 0,00 28.265.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 
28.265.000,00  28.265.000,00 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
28.265.000,00 0,00 28.265.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
28.265.000,00  28.265.000,00 

      Свега за Програм 15: 
28.265.000,00 0,00 28.265.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 1: 
   

     01 Приходи из буџета 
28.265.000,00  28.265.000,00 

      Свега за Главу 1.1: 
28.265.000,00 0,00 28.265.000,00 
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      Извори финансирања за Раздео 1: 
   

     01 Приходи из буџета 
28.265.000,00  28.265.000,00 

      Свега за Раздео I: 
28.265.000,00 0,00 28.265.000,00 

       
   

       
   

II 2.1     СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
   

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА 
   

   110   Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови 

   

    8 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
2.605.000,00  2.605.000,00 

    9 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
466.000,00  466.000,00 

    10 415 Накнаде трошкова за запослене 
200.000,00  200.000,00 

    11 423 Услуге по уговору 
1.000.000,00  1.000.000,00 

    12 465 Остале донације, дотације и трансфери 
341.000,00  341.000,00 

      Извори финансирања за функцију 110: 
      

     01 Приходи из буџета 
4.612.000,00  4.612.000,00 

      Функција 110: 
4.612.000,00 0,00 4.612.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001: 

      

     01 Приходи из буџета 
4.612.000,00  4.612.000,00 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
4.612.000,00 0,00 4.612.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
4.612.000,00  4.612.000,00 

      Свега за Програм 15: 
4.612.000,00 0,00 4.612.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 2.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
4.612.000,00  4.612.000,00 

      Свега за Главу 2.1: 
4.612.000,00 0,00 4.612.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Раздео 1: 
   

     01 Приходи из буџета 
4.612.000,00  4.612.000,00 

      Свега за Раздео II: 
4.612.000,00 0,00 4.612.000,00 

       
   

       
   

III 3.1     ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ    

          

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА    

   110   Извршни и законодавни органи 
   

    13 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
27.963.000,00  27.963.000,00 

    14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
5.005.000,00  5.005.000,00 

    15 414 Социјална давања запосленима 
140.000,00  140.000,00 

    16 415 Накнаде трошкова за запослене 
714.000,00  714.000,00 

    17 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
2.171.000,00  2.171.000,00 

    18 422 Трошкови путовања 
1.200.000,00  1.200.000,00 

    19 423 Услуге по уговору 
10.433.000,00  10.433.000,00 

    20 465 Остале донације, дотације и трансфери 
4.149.000,00  4.149.000,00 

      Извори финансирања за функцију 110: 
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     01 Приходи из буџета 
51.775.000,00  51.775.000,00 

      Функција 110: 
51.775.000,00 0,00 51.775.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 
51.775.000,00  51.775.000,00 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
51.775.000,00 0,00 51.775.000,00 

       
   

  0602-П1    ПРОЈЕКАТ: EXCHANGE 4 - Регионална 

депонија Срем-Мачва 
   

   510   Управљање отпадом 
   

    21 423 Услуге по уговору 
493.934,27  493.934,27 

    22 424 Специјализоване услуге 
774.065,73  774.065,73 

      Извори финансирања за функцију 510: 
      

     01 Приходи из буџета 
774.065,73  774.065,73 

     06 Донације од међународних организација 
493.934,27  493.934,27 

      Функција 510: 
1.268.000,00 0,00 1.268.000,00 

       
   

      Извори финансирања за пројекат 0602-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 774.065,73  774.065,73 

     06 Донације од међународних организација 
493.934,27  493.934,27 

      Свега за пројекат 0602-П1: 
1.268.000,00 0,00 1.268.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
52.549.065,73  52.549.065,73 

     06 Донације од међународних организација 
493.934,27  493.934,27 

      Свега за Програм 15: 
53.043.000,00 0,00 53.043.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 3.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
52.549.065,73  52.549.065,73 

     06 Донације од међународних организација 
493.934,27  493.934,27 

      Свега за Главу 3.1: 
53.043.000,00 0,00 53.043.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Раздео III: 
   

     01 Приходи из буџета 
52.549.065,73  52.549.065,73 

     06 Донације од међународних организација 
493.934,27  493.934,27 

      Свега за Раздео III: 
53.043.000,00 0,00 53.043.000,00 

       
   

       
   

IV 4.1     ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
   

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-0004   ОПШТИНСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО    

   330   Судови    

    23 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
2.973.000,00  2.973.000,00 

    24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
532.000,00  532.000,00 

    25 414 Социјална давања запосленима 
36.000,00  36.000,00 

    26 415 Накнаде трошкова за запослене 
69.000,00  69.000,00 

    27 421 Стални трошкови 
50.000,00  50.000,00 

    28 423 Услуге по уговору 
50.000,00  50.000,00 

    29 465 Остале донације, дотације и трансфери 
389.000,00  389.000,00 

      Извори финансирања за функцију 330: 
      

     01 Приходи из буџета 
4.099.000,00  4.099.000,00 
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      Функција 330: 
4.099.000,00 0,00 4.099.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0602-0004: 
      

     01 Приходи из буџета 
4.099.000,00  4.099.000,00 

      Свега за програмску активност 0602-0004: 
4.099.000,00 0,00 4.099.000,00 

       
   

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
4.099.000,00  4.099.000,00 

      Свега за Програм 15: 
4.099.000,00 0,00 4.099.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 4.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
4.099.000,00  4.099.000,00 

      Свега за Главу 4.1: 
4.099.000,00 0,00 4.099.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Раздео 4: 
   

     01 Приходи из буџета 
4.099.000,00  4.099.000,00 

      Свега за Раздео 4: 
4.099.000,00 0,00 4.099.000,00 

       
   

       
   

V 5.1     ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ 
   

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА    

   130   Опште јавне услуге    

    30 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
26.278.000,00  26.278.000,00 

    31 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
4.703.000,00  4.703.000,00 

    32 413 Накнаде у натури 
475.000,00  475.000,00 

    33 414 Социјална давања запосленима 
400.000,00  400.000,00 

    34 415 Накнаде трошкова за запослене 
1.160.000,00  1.160.000,00 

    35 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
80.000,00  80.000,00 

    36 421 Стални трошкови 
4.054.188,80  4.054.188,80 

    37 422 Трошкови путовања 
150.000,00  150.000,00 

    38 423 Услуге по уговору 
4.750.000,00  4.750.000,00 

    39 465 Остале донације, дотације и трансфери 
3.843.000,00  3.843.000,00 

    40 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
250.000,00  250.000,00 

    41 481 Дотације невладиним организацијама-дотација 

политичким странкама за редован рад 
1.461.000,00  1.461.000,00 

    42 481 Дотације невладиним организацијама 
1.220.000,00  1.220.000,00 

    43 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 
100.000,00  100.000,00 

    44 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 20.500.000,00  20.500.000,00 

    45 49911 Стална резерва 
5.000.000,00  5.000.000,00 

    46 49912 Текућа резерва 
27.500.000,00  27.500.000,00 

    47 512 Машине и опрема 
3.500.000,00  3.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 
105.424.188,80  105.424.188,80 

      Функција 130: 
105.424.188,80 0,00 105.424.188,80 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 
105.424.188,80  105.424.188,80 
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      Свега за Програмску активност 0602-0001: 
105.424.188,80 0,00 105.424.188,80 

       
   

  0602-0003   УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ 
   

   170   Управљање јавним дугом 
   

    48 441 Отплата домаћих камата 
3.500.000,00  3.500.000,00 

       

   

      Извори финансирања за функцију 170: 

      

     01 Приходи из буџета 
3.500.000,00  3.500.000,00 

      Функција 170: 
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0003:       

     01 Приходи из буџета 
3.500.000,00  3.500.000,00 

      Свега за Програмску активност 0602-0003: 
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
108.924.188,80  108.924.188,80 

      Свега за Програм 15: 
108.924.188,80 0,00 108.924.188,80 

       
   

      Извори финансирања за Главу 5.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
108.924.188,80  108.924.188,80 

      Свега за Главу 5.1: 
108.924.188,80 0,00 108.924.188,80 

       
   

 5.2     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
   

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  0602-0002   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
   

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту; 
   

    49 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
6.779.000,00  6.779.000,00 

    50 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
1.214.000,00  1.214.000,00 

    51 414 Социјална давања запосленима 
40.000,00  40.000,00 

    52 415 Накнаде трошкова за запослене 
55.000,00  55.000,00 

    53 421 Стални трошкови 
9.979.000,00  9.979.000,00 

    54 423 Услуге по уговору 
25.300.000,00  25.300.000,00 

    55 424 Специјализоване услуге 
4.374.000,00  4.374.000,00 

    56 425 Текуће поправке и одржавање 
45.062.000,00  45.062.000,00 

    57 426 Материјал 
8.672.000,00  8.672.000,00 

    58 465 Остале донације, дотације и трансфери 
421.000,00  421.000,00 

    59 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
150.000,00  150.000,00 

    60 481 Дотације невладиним организацијама 
14.086.000,00  14.086.000,00 

    61 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
270.000,00  270.000,00 

    62 511 Зграде и грађевински објекти 
2.390.000,00  2.390.000,00 

    63 512 Машине и опрема 
2.404.000,00  2.404.000,00 

    64 515 Нематеријална имовина 
438.000,00  438.000,00 

      Извори финансирања за функцију 160: 
      

     01 Приходи из буџета 
119.634.000,00  119.634.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Функција 160: 
121.634.000,00 0,00 121.634.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0002: 
      

     01 Приходи из буџета 
119.634.000,00  119.634.000,00 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 
121.634.000,00 0,00 121.634.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
119.634.000,00  119.634.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Свега за Програм 15: 
121.634.000,00 0,00 121.634.000,00 

       
   

       
   

  0601    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
   

  0601-П1    ПРОЈЕКАТ: МЗ Лаћарак-Уређење парка 
   

   660   Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 
   

    65 511 Зграде и грађевински објекти 
8.400.000,00  8.400.000,00 

      Извори финансирања за функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 
8.400.000,00  8.400.000,00 

      Функција 660: 
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 0601-П1 
      

     01 Приходи из буџета 
8.400.000,00  8.400.000,00 

      Свега за Пројекат 0601-П1: 
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 

       
   

  0601-П2    ПРОЈЕКАТ: МЗ Кузмин-Изградња капеле 
   

   660   Послови становања и заједнице некласификовани 
на другом месту 

   

    66 511 Зграде и грађевински објекти 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Извори финансирања за функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Функција 660: 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 0601-П2 
      

     01 Приходи из буџета 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Свега за Пројекат 0601-П2: 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

       
   

  0601-П3    ПРОЈЕКАТ: МЗ Јарак-Изградња капеле 
   

   660   Послови становања и заједнице некласификовани 
на другом месту 

   

    67 511 Зграде и грађевински објекти 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Извори финансирања за функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Функција 660: 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 0601-П3 
      

     01 Приходи из буџета 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Свега за Пројекат 0601-П3: 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 2: 
   

     01 Приходи из буџета 
14.000.000,00  14.000.000,00 

      Свега за Програм 2: 
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 5.2: 
   

     01 Приходи из буџета 
133.634.000,00  133.634.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.000.000,00  2.000.000,00 
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      Свега за Главу 5.2: 
135.634.000,00 0,00 135.634.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Раздео 5: 
   

     01 Приходи из буџета 
242.558.188,80  242.558.188,80 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Свега за Раздео 5: 
244.558.188,80 0,00 244.558.188,80 

       
   

VI 6.2     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
   

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА    

   130   Опште јавне услуге 
   

    68 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
35.931.000,00  35.931.000,00 

    69 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
6.431.000,00  6.431.000,00 

    70 414 Социјална давања запосленима 
685.000,00  685.000,00 

    71 415 Накнаде трошкова за запослене 
2.310.000,00  2.310.000,00 

    72 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
460.000,00  460.000,00 

    73 421 Стални трошкови 
23.530.000,00  23.530.000,00 

    74 422 Трошкови путовања 
250.000,00  250.000,00 

    75 423 Услуге по уговору 
3.050.000,00  3.050.000,00 

    76 424 Специјализоване услуге 
200.000,00  200.000,00 

    77 425 Текуће поправке и одржавање 
4.510.000,00  4.510.000,00 

    78 426 Материјал 
14.350.000,00  14.350.000,00 

    79 465 Остале донације, дотације и трансфери 
4.707.000,00  4.707.000,00 

    80 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
360.000,00  360.000,00 

    81 511 Зграде и грађевински објекти 
1.600.000,00  1.600.000,00 

    82 512 Машине и опрема 
4.020.000,00  4.020.000,00 

    83 515 Нематеријална имовина 
3.500.000,00  3.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 130: 
      

     01 Приходи из буџета 
105.894.000,00  105.894.000,00 

      Функција 130: 
105.894.000,00 0,00 105.894.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 
105.894.000,00  105.894.000,00 

      Свега за Програмску активност 0602-0001: 
105.894.000,00 0,00 105.894.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
105.894.000,00  105.894.000,00 

      Свега за Програм 15: 
105.894.000,00 0,00 105.894.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 6.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
105.894.000,00  105.894.000,00 

      Свега за Главу 6.1: 
105.894.000,00 0,00 105.894.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Раздео 6: 
   

     01 Приходи из буџета 
105.894.000,00  105.894.000,00 

      Свега за Раздео 6: 
105.894.000,00 0,00 105.894.000,00 

       
   

VII 7.1     ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, 

КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 
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  1101    ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
   

  1101-0001   СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
   

   620   Развој заједнице 
   

    84 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
22.600.000,00  22.600.000,00 

    85 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
4.046.000,00  4.046.000,00 

    86 414 Социјална давања запосленима 
420.000,00  420.000,00 

    87 415 Накнаде трошкова за запослене 
640.000,00  640.000,00 

    88 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
1.199.000,00  1.199.000,00 

    89 422 Трошкови путовања 
50.000,00  50.000,00 

    90 423 Услуге по уговору 
4.810.000,00  4.810.000,00 

    91 465 Остале донације, дотације и трансфери 
3.360.000,00  3.360.000,00 

    92 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
57.000,00  57.000,00 

      Извори финансирања за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 
37.182.000,00  37.182.000,00 

      Функција 620: 
37.182.000,00 0,00 37.182.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

1101-0001:       

     01 Приходи из буџета 
37.182.000,00  37.182.000,00 

      Свега за програмску активност 1101-0001: 
37.182.000,00 0,00 37.182.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 1: 
   

     01 Приходи из буџета 
37.182.000,00  37.182.000,00 

      Свега за Програм 1: 
37.182.000,00 0,00 37.182.000,00 

       
   

  0601    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
   

  0601-0001   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
   

   630   Водоснабдевање 
   

    93 425 Текуће поправке и одржавање 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 630: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Функција 630: 
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0001:       

     01 Приходи из буџета 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0001: 
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

       
   

  0601-0003   ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ 
   

   510   Управљање отпадом 
   

    94 421 Стални трошкови 
3.500.000,00  3.500.000,00 

    95 424 Специјализоване услуге 
14.000.000,00  14.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 510: 
      

     01 Приходи из буџета 
17.500.000,00  17.500.000,00 

      Функција 510: 
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0003: 
      

     01 Приходи из буџета 
17.500.000,00  17.500.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0003: 
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 

       
   

  0601-0006   ПАРКИНГ СЕРВИС 
   

   451   Друмски саобраћај 
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    96 423 Услуге по уговору 
13.000.000,00  13.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 451: 
      

     01 Приходи из буџета 
13.000.000,00  13.000.000,00 

      Функција 451: 
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0006: 
      

     01 Приходи из буџета 
13.000.000,00  13.000.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0006: 
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 

       
   

  0601-0008   ЈАВНА ХИГИЈЕНА 
   

   660   Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 
   

    97 421 Стални трошкови 36.000.000,00  36.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 
36.000.000,00  36.000.000,00 

      Функција 660: 
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0008: 
      

     01 Приходи из буџета 
36.000.000,00  36.000.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0008: 
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 

       
   

  0601-0011   ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ 

УСЛУГЕ    
   660   Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 
   

    98 421 Стални трошкови 
9.000.000,00  9.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 
9.000.000,00  9.000.000,00 

      Функција 660: 
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0011: 
      

     01 Приходи из буџета 
9.000.000,00  9.000.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0011: 
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

       
   

  0601-0014   ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
   

   660   Послови становања и заједнице некласификовани 

на другом месту 
   

    99 424 Специјализоване услуге 
1.000.000,00  1.000.000,00 

    100 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
700.000,00  700.000,00 

    101 481 Дотације невладиним организацијама 
1.000.000,00  1.000.000,00 

    102 512 Машине и опрема 
100.000,00  100.000,00 

      Извори финансирања за функцију 660: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Функција 660: 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0014: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.800.000,00  2.800.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0014: 
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

       
   

  0601-П4    ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију 

у регионалној депонији "Срем-Мачва" 
   

   510   Управљање отпадом 
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    103 511 Зграде и грађевински објекти 
39.901.741,20  39.901.741,20 

    104 512 Машине и опрема 
152.399.070,00  152.399.070,00 

      Извори финансирања за функцију 510: 
      

     07 Трансфери од других нивоа власти 
192.300.811,20  192.300.811,20 

      Функција 510: 
192.300.811,20 0,00 192.300.811,20 

      Извори финансирања за Пројекат 0601-П4 
      

     07 Трансфери од других нивоа власти 
192.300.811,20  192.300.811,20 

      Свега за Пројекат 0601-П4: 
192.300.811,20 0,00 192.300.811,20 

       
   

  0601-П5    ПРОЈЕКАТ: Азил за животиње    
   540   Заштита биљног и животињског света и 

крајолика    

    105 511 Зграде и грађевински објекти 
10.000.000,00  10.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 540: 
      

     01 Приходи из буџета 
10.000.000,00  10.000.000,00 

      Функција 540: 
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 0601-П5 
      

     01 Приходи из буџета 
10.000.000,00  10.000.000,00 

      Свега за Пројекат 0601-П5: 
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

      Извори финансирања за Програм 2: 
   

     01 Приходи из буџета 
90.300.000,00  90.300.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
192.300.811,20  192.300.811,20 

      Свега за Програм 2: 
282.600.811,20 0,00 282.600.811,20 

       
   

  0701    ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
   

  0701-0002   ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
   

   451   Друмски саобраћај 
   

    106 425 Текуће поправке и одржавање 
118.000.000,00  118.000.000,00 

    107 511 Зграде и грађевински објекти 
200.000,00  200.000,00 

    108 541 Земљиште 
3.000.000,00  3.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 451: 
      

     01 Приходи из буџета 
103.200.000,00  103.200.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
18.000.000,00  18.000.000,00 

      Функција 451: 
121.200.000,00 0,00 121.200.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0701-0002:       

     01 Приходи из буџета 
103.200.000,00  103.200.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
18.000.000,00  18.000.000,00 

      Свега за Програмску активност 0701-0002: 
121.200.000,00 0,00 121.200.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 7: 
   

     01 Приходи из буџета 
103.200.000,00  103.200.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
18.000.000,00  18.000.000,00 

      Свега за Програм 7: 
121.200.000,00 0,00 121.200.000,00 

       
   

      Извори финансирања за главу 7.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
230.682.000,00  230.682.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
192.300.811,20  192.300.811,20 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
18.000.000,00  18.000.000,00 

      Свега за главу 7.1: 
440.982.811,20 0,00 440.982.811,20 

       
   



17.12.2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 11 

 

23 

 

 7.2     ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 
   

  0601    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
   

  0601-0009   УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 
   

   620   Развој заједнице 
   

    109 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
46.252.000,00  46.252.000,00 

    110 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
8.279.000,00  8.279.000,00 

    111 413 Накнаде у натури 
100.000,00  100.000,00 

    112 414 Социјална давања запосленима 
540.000,00 4.000.000,00 4.540.000,00 

    113 415 Накнаде трошкова за запослене 
1.200.000,00  1.200.000,00 

    114 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
1.260.000,00  1.260.000,00 

    115 421 Стални трошкови 
8.053.000,00  8.053.000,00 

    116 422 Трошкови путовања 
490.000,00  490.000,00 

    117 423 Услуге по уговору 
8.590.000,00  8.590.000,00 

    118 424 Специјализоване услуге 
75.000.000,00  75.000.000,00 

    119 425 Текуће поправке и одржавање 
4.375.000,00  4.375.000,00 

    120 426 Материјал 
5.720.000,00  5.720.000,00 

    121 465 Остале донације, дотације и трансфери 
6.059.000,00  6.059.000,00 

    122 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
12.155.000,00  12.155.000,00 

    123 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 
750.000,00  750.000,00 

    124 484 Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других 

природних узрока 
950.000,00  950.000,00 

    125 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 
750.000,00  750.000,00 

    126 511 Зграде и грађевински објекти 
1.700.000,00  1.700.000,00 

    127 512 Машине и опрема 
1.600.000,00  1.600.000,00 

    128 514 Култивисана имовина 
5.000.000,00  5.000.000,00 

    129 515 Нематеријална имовина 
400.000,00  400.000,00 

      Извори финансирања за функцију 620:       

     01 Приходи из буџета 
189.223.000,00  189.223.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 4.000.000,00 4.000.000,00 

      Функција 620: 
189.223.000,00 4.000.000,00 193.223.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0009: 
      

     01 Приходи из буџета 
189.223.000,00  189.223.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 4.000.000,00 4.000.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0009: 
189.223.000,00 4.000.000,00 193.223.000,00 

       
   

  0601-0001   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
   

   630   Водоснабдевање 
   

    130 421 Стални трошкови 
14.000.000,00  14.000.000,00 

    131 511 Зграде и грађевински објекти 
4.850.000,00  4.850.000,00 

      Извори финансирања за функцију 630: 
      

     01 Приходи из буџета 
18.850.000,00  18.850.000,00 

      Функција 630: 
18.850.000,00 0,00 18.850.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
18.850.000,00  18.850.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0001: 
18.850.000,00 0,00 18.850.000,00 

       
   

  0601-0002   УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 
   

   520   Управљање отпадним водама 
   

    132 424 Специјализоване услуге 
1.500.000,00  1.500.000,00 
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    133 425 Текуће поправке и одржавање 
17.150.000,00  17.150.000,00 

    134 511 Зграде и грађевински објекти 
33.392.800,00  33.392.800,00 

      Извори финансирања за функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 
52.042.800,00  52.042.800,00 

      Функција 520: 
52.042.800,00 0,00 52.042.800,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0002: 
      

     01 Приходи из буџета 
52.042.800,00  52.042.800,00 

      Свега за програмску активност 0601-0002: 
52.042.800,00 0,00 52.042.800,00 

       
   

  0601-0010   ЈАВНА РАСВЕТА 

   
   640   Улична расвета 

   
    135 421 Стални трошкови 

50.600.000,00  50.600.000,00 
    136 424 Специјализоване услуге 

10.200.000,00  10.200.000,00 

    137 425 Текуће поправке и одржавање 
250.000,00  250.000,00 

    138 426 Материјал 
14.000.000,00  14.000.000,00 

    139 511 Зграде и грађевински објекти 
9.550.000,00  9.550.000,00 

      Извори финансирања за функцију 640: 
      

     01 Приходи из буџета 
84.600.000,00  84.600.000,00 

      Функција 640: 
84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0601-0010:       

     01 Приходи из буџета 
84.600.000,00  84.600.000,00 

      Свега за програмску активност 0601-0010: 
84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 2: 
   

     01 Приходи из буџета 
344.715.800,00 0,00 344.715.800,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

      Свега за Програм 2: 
344.715.800,00 4.000.000,00 348.715.800,00 

       
   

      ПРОГРАМ 7 - ПУТНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

   

  0701-0002   ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
   

   451   Друмски саобраћај 
   

    140 424 Специјализоване услуге 
13.200.000,00  13.200.000,00 

    141 425 Текуће поправке и одржавање 
10.500.000,00  10.500.000,00 

    142 511 Зграде и грађевински објекти 
13.907.200,00  13.907.200,00 

    143 512 Машине и опрема 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 451: 
      

     01 Приходи из буџета 
39.607.200,00  39.607.200,00 

      Функција 451: 
39.607.200,00 0,00 39.607.200,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

0701-0002: 
      

     01 Приходи из буџета 
39.607.200,00  39.607.200,00 

      Свега за програмску активност 0701-0002: 
39.607.200,00 0,00 39.607.200,00 

       
   

  0701-П1    ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на 

пружном прелазу ка насељу КПД 
   

   451   Друмски саобраћај 
   

    144 511 Зграде и грађевински објекти 
490.000.000,00  490.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 451: 
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     10 Примања од домаћих задуживања 
490.000.000,00  490.000.000,00 

 `     Функција 451: 
490.000.000,00 0,00 490.000.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 0701-П1: 
      

     10 Примања од домаћих задуживања 
490.000.000,00  490.000.000,00 

      Свега за пројекат 0701-П1: 
490.000.000,00 0,00 490.000.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 7: 
   

     01 Приходи из буџета 
39.607.200,00  39.607.200,00 

     10 Примања од домаћих задуживања 
490.000.000,00  490.000.000,00 

      Свега за Програм 7: 529.607.200,00 0,00 529.607.200,00 

       
   

          
  1301    ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
   

  1301-П1    ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена 
   

   620   Развој заједнице 
   

    145 425 Текуће поправке и одржавање 
2.000.000,00  2.000.000,00 

    146 511 Зграде и грађевински објекти 
120.000.000,00  120.000.000,00 

    147 512 Машине и опрема 
1.500.000,00  1.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 620: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Функција 620: 
123.500.000,00 0,00 123.500.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 1301-П1       

     01 Приходи из буџета 
2.000.000,00  2.000.000,00 

     10 Примања од домаћих задуживања 
121.500.000,00  121.500.000,00 

      Свега за Пројекат 1301-П1: 
123.500.000,00 0,00 123.500.000,00 

      Извори финансирања за Програм 14: 
   

     01 Приходи из буџета 
2.000.000,00  2.000.000,00 

     10 Примања од домаћих задуживања 
121.500.000,00  121.500.000,00 

      Свега за Програм 14: 
123.500.000,00 0,00 123.500.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 7.2: 
   

     01 Приходи из буџета 
386.323.000,00  386.323.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 4.000.000,00 4.000.000,00 

     10 Примања од домаћих задуживања 
611.500.000,00  611.500.000,00 

      Свега за Главу 7.2: 
997.823.000,00 4.000.000,00 1.001.823.000,00 

      Извори финансирања за Раздео 7:    

     01 Приходи из буџета 
617.005.000,00  617.005.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
192.300.811,20 4.000.000,00 196.300.811,20 

     10 Примања од домаћих задуживања 
611.500.000,00  611.500.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
18.000.000,00  18.000.000,00 

      Свега за Раздео 7: 
1.438.805.811,20 4.000.000,00 1.442.805.811,20 

       
   

VIII 8.1     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2001    ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2001-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 
   

   911   Предшколско образовање 
   

    148 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
4.864.000,00  4.864.000,00 

    149 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
871.000,00  871.000,00 
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    150 414 Социјална давања запосленима 
95.000,00  95.000,00 

    151 415 Накнаде трошкова за запослене 
179.000,00  179.000,00 

    152 423 Услуге по уговору 
585.000,00  585.000,00 

    153 465 Остале донације, дотације и трансфери 
638.000,00  638.000,00 

      Извори финансирања за функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 
7.232.000,00  7.232.000,00 

      Функција 911: 
7.232.000,00 0,00 7.232.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

2001-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
7.232.000,00  7.232.000,00 

      Свега за програмску активност 2001-0001: 
7.232.000,00 0,00 7.232.000,00 

      Извори финансирања за Програм 8: 
   

     01 Приходи из буџета 
7.232.000,00  7.232.000,00 

      Свега за Програм 8: 
7.232.000,00 0,00 7.232.000,00 

       
   

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-П2    ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима 

из области образовања 
   

   980   Образовање некласификовано на другом месту 
   

    154 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
8.382.000,00  8.382.000,00 

      Извори финансирања за функцију 980: 
      

     01 Приходи из буџета 
8.382.000,00  8.382.000,00 

      Функција 980: 
8.382.000,00 0,00 8.382.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 0602-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 
8.382.000,00  8.382.000,00 

      Свега за пројекат 0602-П2: 
8.382.000,00 0,00 8.382.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
8.382.000,00  8.382.000,00 

      Свега за Програм 15: 
8.382.000,00 0,00 8.382.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 8.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
15.614.000,00  15.614.000,00 

      Свега за Главу 8.1: 
15.614.000,00 0,00 15.614.000,00 

       
   

 8.2     ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2001    ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2001-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 
   

   911   Предшколско образовање 
   

    155 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
99.756.000,00 35.137.000,00 134.893.000,00 

    156 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
17.856.000,00 6.290.000,00 24.146.000,00 

    157 413 Накнаде у натури 
660.000,00 80.000,00 740.000,00 

    158 414 Социјална давања запосленима 
1.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 

    159 415 Накнаде трошкова за запослене 
5.800.000,00  5.800.000,00 

    160 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
2.600.000,00  2.600.000,00 

    161 421 Стални трошкови 
18.620.000,00 3.637.000,00 22.257.000,00 

    162 421 Стални трошкови-директно плаћање 
521.000,00  521.000,00 

    163 422 Трошкови путовања 
 310.000,00 310.000,00 

    164 423 Услуге по уговору 
1.255.000,00 2.155.000,00 3.410.000,00 
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    165 424 Специјализоване услуге 
1.610.000,00 355.000,00 1.965.000,00 

    166 425 Текуће поправке и одржавање 
1.470.000,00 650.000,00 2.120.000,00 

    167 426 Материјал 
13.100.000,00 11.590.000,00 24.690.000,00 

    168 465 Остале донације, дотације и трансфери 
11.327.000,00 4.703.000,00 16.030.000,00 

    169 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
1.550.000,00  1.550.000,00 

    170 481 Дотације невладиним организацијама 
 220.000,00 220.000,00 

    171 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
50.000,00 135.000,00 185.000,00 

    172 512 Машине и опрема 
 1.550.000,00 1.550.000,00 

      Извори финансирања за функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 
177.175.000,00  177.175.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 42.268.000,00 42.268.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 29.975.000,00 29.975.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 1.550.000,00 1.550.000,00 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 1.019.000,00 1.019.000,00 

      Функција 911: 
177.175.000,00 74.812.000,00 251.987.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 

2001-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
177.175.000,00 0,00 177.175.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 42.268.000,00 42.268.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 29.975.000,00 29.975.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 1.550.000,00 1.550.000,00 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 1.019.000,00 1.019.000,00 

      Свега за програмску активност 2001-0001: 
177.175.000,00 74.812.000,00 251.987.000,00 

       
   

  2001-П1    ПРОЈЕКАТ: Изградња објекта предшколске 

установе 
   

   911   Предшколско васпитање 
   

    173 511 Зграде и грађевински објекти 
21.000.000,00  21.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 911: 
      

     01 Приходи из буџета 
21.000.000,00  21.000.000,00 

      Функција 911: 
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 2001-П1:       

     01 Приходи из буџета 
21.000.000,00  21.000.000,00 

      Свега за пројекат 2001-П1: 
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 8: 
   

     01 Приходи из буџета 
198.175.000,00  198.175.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 42.268.000,00 42.268.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 29.975.000,00 29.975.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 1.550.000,00 1.550.000,00 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 1.019.000,00 1.019.000,00 

      Свега за Програм 8: 
198.175.000,00 74.812.000,00 272.987.000,00 

       

   
      Извори финансирања за Главу 8.2: 

   

     01 Приходи из буџета 
198.175.000,00  198.175.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 42.268.000,00 42.268.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 29.975.000,00 29.975.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 1.550.000,00 1.550.000,00 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 1.019.000,00 1.019.000,00 

      Свега за Главу 8.2: 
198.175.000,00 74.812.000,00 272.987.000,00 
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 8.3 820    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2002    ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2002-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
   

   912   Основно образовање 
   

    174 421 Стални трошкови 
1.700.000,00  1.700.000,00 

    175 422 Трошкови путовања 
25.000.000,00  25.000.000,00 

    176 423 Услуге по уговору 
470.000,00  470.000,00 

    177 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
86.850.000,00  86.850.000,00 

      - накнаде у натури 
750.000,00  750.000,00 

      -социјална давања запосленима 
1.000.000,00  1.000.000,00 

      -накнаде за превоз са посла и на посао 
20.000.000,00  20.000.000,00 

      -накнаде за превоз са посла и на посао-додатна 
подршка 

100.000,00  100.000,00 

      -награде запосленима и остали посебни расходи 
4.800.000,00  4.800.000,00 

      - стални трошкови 
44.200.000,00  44.200.000,00 

      - трошкови путовања 
700.000,00  700.000,00 

      - услуге по уговору 
3.100.000,00  3.100.000,00 

      - специјализоване услуге 
300.000,00  300.000,00 

      - текуће поправке и одржавање 
7.000.000,00  7.000.000,00 

      - материјал 
4.800.000,00  4.800.000,00 

      - новчане казне по решењу судова 
100.000,00  100.000,00 

    178 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
4.400.000,00  4.400.000,00 

      -зграде и грађевински објекти 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      - машине и опрема 
2.400.000,00  2.400.000,00 

    179 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
4.600.000,00  4.600.000,00 

      Извори финансирања за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 
123.020.000,00  123.020.000,00 

      Функција 912: 
123.020.000,00 0,00 123.020.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
123.020.000,00  123.020.000,00 

      Свега за програмску активност 2002-0001: 
123.020.000,00 0,00 123.020.000,00 

       
   

  2002-П1    ПРОЈЕКАТ: Изградња балон сале-

О.Ш.Ј.Ј.Змај-Јарак    

   912   Основно образовање    
    180 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 

10.000.000,00  10.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 912: 
      

     01 Приходи из буџета 
10.000.000,00  10.000.000,00 

      Функција 912: 
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 2001-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 
10.000.000,00  10.000.000,00 

      Свега за пројекат 2002-П1: 
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 9: 
   

     01 Приходи из буџета 
133.020.000,00  133.020.000,00 

      Свега за Програм 9: 
133.020.000,00 0,00 133.020.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 8.3: 
   

     01 Приходи из буџета 
133.020.000,00  133.020.000,00 
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      Свега за Главу 8.3: 
133.020.000,00 0,00 133.020.000,00 

       
   

 8.4 820    СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2003    ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
   

  2003-0001   Функционисање средњих школа 
   

   920   Средње образовање 
   

    181 421 Стални трошкови 
960.000,00  960.000,00 

    182 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
67.470.000,00  67.470.000,00 

      - накнаде у натури 
500.000,00  500.000,00 

      -социјална давања запосленима 
850.000,00  850.000,00 

      -накнаде за превоз са посла и на посао 
13.000.000,00  13.000.000,00 

      -награде запосленима и остали посебни расходи 
3.000.000,00  3.000.000,00 

      - стални трошкови 
38.200.000,00  38.200.000,00 

      - трошкови путовања 
600.000,00  600.000,00 

      - услуге по уговору 
1.500.000,00  1.500.000,00 

      - специјализоване услуге 
120.000,00  120.000,00 

      - текуће поправке и одржавање 
6.000.000,00  6.000.000,00 

      - материјал 
3.500.000,00  3.500.000,00 

      - новчане казне по решењу судова 
200.000,00  200.000,00 

    183 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
1.200.000,00  1.200.000,00 

      - машине и опрема 
1.200.000,00  1.200.000,00 

    184 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
16.000.000,00  16.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 920: 
      

     01 Приходи из буџета 
85.630.000,00  85.630.000,00 

      Функција 920: 
85.630.000,00 0,00 85.630.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
85.630.000,00  85.630.000,00 

      Свега за програмску активност 2003-0001: 
85.630.000,00 0,00 85.630.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 10: 
   

     01 Приходи из буџета 
85.630.000,00  85.630.000,00 

      Свега за Програм 10: 
85.630.000,00 0,00 85.630.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 8.4: 
   

     01 Приходи из буџета 
85.630.000,00  85.630.000,00 

      Свега за Главу 8.4: 
85.630.000,00 0,00 85.630.000,00 

      Извори финансирања за Раздео  VIII: 
   

     01 Приходи из буџета 
432.439.000,00  432.439.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  42.268.000,00 42.268.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 29.975.000,00 29.975.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 1.550.000,00 1.550.000,00 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 1.019.000,00 1.019.000,00 

      Свега за Раздео VIII: 
432.439.000,00 74.812.000,00 507.251.000,00 

       
   

IX 9.1     ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,  

СПОРТ И ОМЛАДИНУ 
   

  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
   

  1201-0002   ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И 

УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ 
   

   820   Услуге културе 
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    185 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
7.339.000,00  7.339.000,00 

    186 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
1.314.000,00  1.314.000,00 

    187 414 Социјална давања запосленима 
180.000,00  180.000,00 

    188 415 Накнаде трошкова за запослене 
290.000,00  290.000,00 

    189 422 Трошкови путовања 
60.000,00  60.000,00 

    190 424 Специјализоване услуге 
3.000.000,00  3.000.000,00 

    191 465 Остале донације, дотације и трансфери 
961.000,00  961.000,00 

    192 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
1.000.000,00  1.000.000,00 

    193 481 Дотације невладиним организацијама-верске 
заједнице 9.000.000,00  9.000.000,00 

    194 481 Дотације невладиним организацијама-удружења 

грађана 11.500.000,00  11.500.000,00 
    195 481 Дотације невладиним организацијама-остале 

непрофитне институције 

500.000,00  500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 
35.144.000,00  35.144.000,00 

      Функција 820: 
35.144.000,00 0,00 35.144.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002: 
      

     01 Приходи из буџета 
35.144.000,00  35.144.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
  0,00 

      Свега за програмску активност 1201-0002: 
35.144.000,00 0,00 35.144.000,00 

      Извори финансирања за Програм 13: 
   

     01 Приходи из буџета 
35.144.000,00  35.144.000,00 

      Свега за Програм 13: 
35.144.000,00 0,00 35.144.000,00 

       
   

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  0602-0006   ИНФОРМИСАЊЕ 
   

   830   Услуге емитовања и штампања 
   

    196 423 Услуге по уговору 
2.160.000,00  2.160.000,00 

    197 454 Субвенције приватним предузећима 
25.000.000,00  25.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 830: 
      

     01 Приходи из буџета 
27.160.000,00  27.160.000,00 

      Функција 830: 
27.160.000,00 0,00 27.160.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0006: 
      

     01 Приходи из буџета 
27.160.000,00  27.160.000,00 

      Свега за Програмску активност 0602-0006: 
27.160.000,00 0,00 27.160.000,00 

       
   

  0602-0007   КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
   

   860   Рекреација, спорт, култура, вере, 

некласификовано на другом месту    

    198 423 Услуге по уговору 
1.920.000,00  1.920.000,00 

    199 424 Специјализоване услуге 
750.000,00  750.000,00 

    200 426 Материјал 
840.000,00  840.000,00 

    201 481 Дотације невладиним организацијама-из области 
омладинске политике 4.500.000,00  4.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 860: 
      

     01 Приходи из буџета 
8.010.000,00  8.010.000,00 

      Функција 860: 
8.010.000,00 0,00 8.010.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0007: 
      

     01 Приходи из буџета 
8.010.000,00  8.010.000,00 
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      Свега за Програмску активност 0602-0007: 
8.010.000,00 0,00 8.010.000,00 

       
   

  0602-0008   ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
   

   860   Рекреација, спорт, култура, вере, 

некласификовано на другом месту 
   

    202 423 Услуге по уговору 
120.000,00  120.000,00 

    203 426 Материјал 
100.000,00  100.000,00 

      Извори финансирања за функцију 860: 
      

     01 Приходи из буџета 
220.000,00  220.000,00 

      Функција 860: 
220.000,00 0,00 220.000,00 

      
Извори финансирања за Програмску активност 

0602-0008:       

     01 Приходи из буџета 
220.000,00  220.000,00 

      Свега за Програмску активност 0602-0008: 220.000,00 0,00 220.000,00 

      Извори финансирања за Програм 15: 
   

     01 Приходи из буџета 
35.390.000,00  35.390.000,00 

      Свега за Програм 15: 
35.390.000,00 0,00 35.390.000,00 

       
   

  1301    ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
   

  1301-0001   ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 
   

   810   Услуге рекреације и спорта 
   

    204 481 Дотације невладиним организацијама-за 

афирмацију спорта 2.000.000,00  2.000.000,00 

    205 481 Дотације невладиним организацијама-из области 

спорта 
55.000.000,00  55.000.000,00 

    206 481 Дотације невладиним организацијама-Спортски 
савез Града 6.000.000,00  6.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 
63.000.000,00  63.000.000,00 

      Функција 810: 
63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

1301-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
63.000.000,00  63.000.000,00 

      Свега за Програмску активност 1301-0001: 
63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 

       
   

  1301-0002   ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ, 

ШКОЛСКОМ И РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ 

И МАСОВНОЈ ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ 
   

   810   Услуге рекреације и спорта 
   

    207 423 Услуге по уговору 
4.530.000,00  4.530.000,00 

    208 424 Специјализоване услуге 
1.500.000,00  1.500.000,00 

    209 426 Материјал 
1.340.000,00  1.340.000,00 

    210 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти-
опремање фискултурних сала 

3.000.000,00  3.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 
10.370.000,00  10.370.000,00 

      Функција 810: 
10.370.000,00 0,00 10.370.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

1301-0002: 
      

     01 Приходи из буџета 
10.370.000,00  10.370.000,00 

      Свега за Програмску активност 1301-0002: 
10.370.000,00 0,00 10.370.000,00 
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  1301-0003   ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
   

   810   Услуге рекреације и спорта 
   

    211 481 Дотације невладиним организацијама-за спортске 

објекте 6.500.000,00  6.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 
6.500.000,00  6.500.000,00 

      Функција 810: 
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

1301-0003: 
      

     01 Приходи из буџета 
6.500.000,00  6.500.000,00 

      Свега за Програмску активност 1301-0003: 
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

       
   

  1301-П2    ПРОЈЕКАТ: Санација атлетске стазе 
   

   810   Услуге рекреације и спорта 
   

    212 511 Зграде и грађевински објекти 
2.500.000,00  2.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.500.000,00  2.500.000,00 

      Функција 810: 
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 1301-П2 
      

     01 Приходи из буџета 
2.500.000,00  2.500.000,00 

      Свега за Пројекат 1301-П2: 
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 14: 
   

     01 Приходи из буџета 
82.370.000,00  82.370.000,00 

      Свега за Програм 14: 
82.370.000,00 0,00 82.370.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 9.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
152.904.000,00  152.904.000,00 

      Свега за Главу 9.1: 
152.904.000,00 0,00 152.904.000,00 

       
   

 9.2     УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
   

  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
   

  1201-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ 
   

   820   Услуге културе 
   

    213 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
70.178.000,00 3.821.000,00 73.999.000,00 

    214 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
12.562.000,00 683.000,00 13.245.000,00 

    215 413 Накнаде у натури 
130.000,00 103.000,00 233.000,00 

    216 414 Социјална давања запосленима 
1.160.000,00 3.793.000,00 4.953.000,00 

    217 415 Накнаде трошкова за запослене 
2.950.000,00 80.000,00 3.030.000,00 

    218 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
430.000,00 40.000,00 470.000,00 

    219 421 Стални трошкови 
19.732.000,00 301.000,00 20.033.000,00 

    220 421 Стални трошкови-директно плаћање 
440.000,00  440.000,00 

    221 422 Трошкови путовања 
1.428.000,00 1.858.000,00 3.286.000,00 

    222 423 Услуге по уговору 
47.630.000,00 6.312.000,00 53.942.000,00 

    223 424 Специјализоване услуге 
5.050.000,00 93.000.000,00 98.050.000,00 

    224 425 Текуће поправке и одржавање 
2.210.000,00 810.000,00 3.020.000,00 

    225 426 Материјал 
4.131.000,00 2.187.000,00 6.318.000,00 

    226 465 Остале донације, дотације и трансфери 
9.193.000,00 501.000,00 9.694.000,00 

    227 481 Дотације невладиним организацијама 
96.000,00 300.000,00 396.000,00 
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    228 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
194.000,00 72.000,00 266.000,00 

    229 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 
 5.000,00 5.000,00 

    230 511 Зграде и грађевински објекти 
2.500.000,00  2.500.000,00 

    231 512 Машине и опрема 
960.000,00 636.000,00 1.596.000,00 

    232 515 Нематеријална имовина 
400.000,00 121.000,00 521.000,00 

    233 523 Залихе робе за даљу продају 
 300.000,00 300.000,00 

      Извори финансирања за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 
181.374.000,00  181.374.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 17.516.000,00 17.516.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 97.052.000,00 97.052.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 200.000,00 200.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 155.000,00 155.000,00 

      Функција 820: 
181.374.000,00 114.923.000,00 296.297.000,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
181.374.000,00  181.374.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 17.516.000,00 17.516.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 97.052.000,00 97.052.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 200.000,00 200.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 155.000,00 155.000,00 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 
181.374.000,00 114.923.000,00 296.297.000,00 

       
   

  1201-П1    ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест 2015 
   

   820   Услуге културе 
   

    234 421 Стални трошкови 
 2.000,00 2.000,00 

    235 422 Трошкови путовања 
50.000,00  50.000,00 

    236 423 Услуге по уговору 
3.000.000,00 20.000,00 3.020.000,00 

    237 426 Материјал 
90.000,00 20.000,00 110.000,00 

      Извори финансирања за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 
3.140.000,00  3.140.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 42.000,00 42.000,00 

      Функција 820: 
3.140.000,00 42.000,00 3.182.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 1201-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 
3.140.000,00  3.140.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 42.000,00 42.000,00 

      Свега за пројекат 1201-П1: 
3.140.000,00 42.000,00 3.182.000,00 

       
   

  1201-П2    ПРОЈЕКАТ: Рестаурација слике Лазара Возаревића 
   

   820   Услуге културе 
   

    238 423 Услуге по уговору 
260.000,00  260.000,00 

      Извори финансирања за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 
260.000,00  260.000,00 

      Функција 820: 
260.000,00 0,00 260.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 1201-П2: 
      

     01 Приходи из буџета 
260.000,00  260.000,00 

      Свега за пројекат 1201-П2: 
260.000,00 0,00 260.000,00 

       
   

  1201-П3    ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва 

SIRMIUM LUX VERBI    

   820   Услуге културе 
   

    239 423 Услуге по уговору 
480.000,00  480.000,00 
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    240 424 Специјализоване услуге 
93.000,00  93.000,00 

    241 426 Материјал 
178.000,00  178.000,00 

    242 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
100.000,00  100.000,00 

      Извори финансирања за функцију 820: 
      

     01 Приходи из буџета 
851.000,00  851.000,00 

      Функција 820: 
851.000,00 0,00 851.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 1201-П3: 
      

     01 Приходи из буџета 
851.000,00  851.000,00 

      Свега за пројекат 1201-П3: 
851.000,00 0,00 851.000,00 

       
   

  1201-П4    ПРОЈЕКАТ: Мозаици 
   

   820   Услуге културе 
   

    243 422 Трошкови путовања 
 200.000,00 200.000,00 

    244 424 Специјализоване услуге  12.000.000,00 12.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 820: 
      

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 12.200.000,00 12.200.000,00 

      Функција 820: 
0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 

      Извори финансирања за пројекат 1201-П4: 
      

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 12.200.000,00 12.200.000,00 

      Свега за пројекат 1201-П4: 
0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 

      Извори финансирања за Програм 13:    

     01 Приходи из буџета 
185.625.000,00  185.625.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 17.558.000,00 17.558.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 109.252.000,00 109.252.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица  200.000,00 200.000,00 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 155.000,00 155.000,00 

      Свега за Програм 13: 
185.625.000,00 127.165.000,00 312.790.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 9.2: 
   

     01 Приходи из буџета 
185.625.000,00  185.625.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 17.558.000,00 17.558.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 109.252.000,00 109.252.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 200.000,00 200.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 155.000,00 155.000,00 

      Свега за Главу 9.2: 
185.625.000,00 127.165.000,00 312.790.000,00 

       
      

 9.3     УСТАНОВЕ СПОРТА 
   

  1301    ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
   

  1301-0001   ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА    

   810   Услуге рекреације и спорта 
   

    245 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
9.371.000,00 2.223.000,00 11.594.000,00 

    246 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
1.677.000,00 396.000,00 2.073.000,00 

    247 414 Социјална давања запосленима 
 545.000,00 545.000,00 

    248 415 Накнаде трошкова за запослене 
680.000,00 17.000,00 697.000,00 

    249 421 Стални трошкови 
11.851.000,00 2.726.000,00 14.577.000,00 

    250 421 Стални трошкови-директно плаћање 
260.000,00  260.000,00 

    251 422 Трошкови путовања 
20.000,00 117.000,00 137.000,00 

    252 423 Услуге по уговору 
9.405.000,00 2.864.000,00 12.269.000,00 
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    253 424 Специјализоване услуге 
1.320.000,00 265.000,00 1.585.000,00 

    254 426 Материјал 
1.981.000,00 2.343.000,00 4.324.000,00 

    255 465 Остале донације, дотације и трансфери 
1.288.000,00 291.000,00 1.579.000,00 

    256 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
345.000,00 460.000,00 805.000,00 

    257 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
30.000,00 232.000,00 262.000,00 

    258 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 
 25.000,00 25.000,00 

    259 523 Залихе робе за даљу продају 
 1.100.000,00 1.100.000,00 

      Извори финансирања за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 
38.228.000,00  38.228.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 13.604.000,00 13.604.000,00 

      Функција 810: 
38.228.000,00 13.604.000,00 51.832.000,00 

      
Извори финансирања за Програмску активност 

1301-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
38.228.000,00  38.228.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  13.604.000,00 13.604.000,00 

      Свега за Програмску активност 1301-0001: 38.228.000,00 13.604.000,00 51.832.000,00 

  1301-0003   ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
   

   810   Услуге рекреације и спорта 
   

    260 425 Текуће поправке и одржавање 
2.340.000,00 600.000,00 2.940.000,00 

    261 511 Зграде и грађевински објекти 
4.440.000,00 4.550.000,00 8.990.000,00 

    262 512 Машине и опрема 
5.195.000,00 4.536.000,00 9.731.000,00 

      Извори финансирања за функцију 810: 
      

     01 Приходи из буџета 
11.975.000,00  11.975.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 2.530.000,00 2.530.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица  7.156.000,00 7.156.000,00 

      Функција 810: 
11.975.000,00 9.686.000,00 21.661.000,00 

      
Извори финансирања за Програмску активност 

1301-0003: 
      

     01 Приходи из буџета 
11.975.000,00  11.975.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 2.530.000,00 2.530.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица  7.156.000,00 7.156.000,00 

      Свега за Програмску активност 1301-0003: 
11.975.000,00 9.686.000,00 21.661.000,00 

          

      Извори финансирања за Програм 14: 
   

     01 Приходи из буџета 
50.203.000,00  50.203.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 16.134.000,00 16.134.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица  7.156.000,00 7.156.000,00 

      Свега за Програм 14: 
50.203.000,00 23.290.000,00 73.493.000,00 

      Извори финансирања за Главу 9.3: 
   

     01 Приходи из буџета 
50.203.000,00  50.203.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 16.134.000,00 16.134.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица  7.156.000,00 7.156.000,00 

      Свега за Главу 9.3: 
50.203.000,00 23.290.000,00 73.493.000,00 

       
      

 9.4     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
   

  1502    ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
   

  1502-0001   УПРАВЉАЊЕМ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА    

   473   Туризам    

    263 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
3.785.000,00  3.785.000,00 

    264 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
677.000,00  677.000,00 
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    265 414 Социјална давања запосленима 
70.000,00  70.000,00 

    266 415 Накнаде трошкова за запослене 
280.000,00  280.000,00 

    267 421 Стални трошкови 
672.000,00 30.000,00 702.000,00 

    268 421 Стални трошкови-директно плаћање 
12.000,00  12.000,00 

    269 422 Трошкови путовања 
150.000,00  150.000,00 

    270 423 Услуге по уговору 
4.960.000,00 28.000,00 4.988.000,00 

    271 425 Текуће поправке и одржавање 
200.000,00 15.000,00 215.000,00 

    272 426 Материјал 
605.000,00  605.000,00 

    273 465 Остале донације, дотације и трансфери 
496.000,00  496.000,00 

    274 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
30.000,00  30.000,00 

    275 512 Машине и опрема 
20.000,00 100.000,00 120.000,00 

      Извори финансирања за функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 
11.957.000,00  11.957.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 173.000,00 173.000,00 

      Функција 473: 11.957.000,00 173.000,00 12.130.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

1502-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
11.957.000,00  11.957.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 173.000,00 173.000,00 

      Свега за Програмску активност 1502-0001: 
11.957.000,00 173.000,00 12.130.000,00 

          
  1502-П1    ПРОЈЕКАТ: Завршетак изградње  кухиње по 

НАССР стандарду 
   

   473   Туризам 
   

    276 511 Зграде и грађевински објекти 
3.430.000,00  3.430.000,00 

      Извори финансирања за функцију 473: 
      

     01 Приходи из буџета 
1.000.000,00  1.000.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.430.000,00  2.430.000,00 

      Функција 473: 
3.430.000,00 0,00 3.430.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 1502-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 
1.000.000,00  1.000.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.430.000,00  2.430.000,00 

      Свега за Пројекат 1502-П1: 
3.430.000,00 0,00 3.430.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 4: 
   

     01 Приходи из буџета 
12.957.000,00  12.957.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 173.000,00 173.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.430.000,00  2.430.000,00 

      Свега за Програм 4: 
15.387.000,00 173.000,00 15.560.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 9.4: 
   

     01 Приходи из буџета 
12.957.000,00  12.957.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 173.000,00 173.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.430.000,00  2.430.000,00 

      Свега за Главу 9.4: 
15.387.000,00 173.000,00 15.560.000,00 

      Извори финансирања за Раздео 9: 
   

     01 Приходи из буџета 
401.689.000,00  401.689.000,00 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 33.865.000,00 33.865.000,00 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
 109.252.000,00 109.252.000,00 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица  7.356.000,00 7.356.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.430.000,00 155.000,00 2.585.000,00 
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      Свега за Раздео 9: 
404.119.000,00 150.628.000,00 554.747.000,00 

       
   

X 10.1     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ, 

СОЦИЈАЛНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ    

  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
   

  0901-0006   ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
   

   090   Социјална заштита некласификована на другом 

месту 
   

    277 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
12.119.000,00  12.119.000,00 

    278 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
2.170.000,00  2.170.000,00 

    279 415 Накнаде трошкова за запослене 
441.000,00  441.000,00 

    280 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
143.000,00  143.000,00 

    281 423 Услуге по уговору 
60.000,00  60.000,00 

    282 426 Материјал 
240.000,00  240.000,00 

    283 465 Остале донације, дотације и трансфери 
1.588.000,00  1.588.000,00 

    284 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.000.000,00  8.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 
24.761.000,00  24.761.000,00 

      Функција 090: 
24.761.000,00 0,00 24.761.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0006: 
      

     01 Приходи из буџета 
24.761.000,00  24.761.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0006: 
24.761.000,00 0,00 24.761.000,00 

       
   

  0901-0001   СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 
   

   090   Социјална заштита некласификована на другом 

месту    

    285 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
14.320.000,00  14.320.000,00 

    286 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-
Унапређење положаја избеглих, интерно 

расељених лица и повратника 6.075.000,00 3.000.000,00 9.075.000,00 

      Суфинансирање грађевинског материјала 
800.000,00  800.000,00 

      Локални акциони план града и ИРЛ -куповина кућа 
2.000.000,00  2.000.000,00 

      Учешће града - дохoдовне активности 
800.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 

      Откуп кућа за интерно расељена лица 
2.475.000,00  2.475.000,00 

    287 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
1.000.000,00  1.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 
18.920.000,00  18.920.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.475.000,00 3.000.000,00 5.475.000,00 

      Функција 090: 
21.395.000,00 3.000.000,00 24.395.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
18.920.000,00  18.920.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.475.000,00 3.000.000,00 5.475.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0001: 
21.395.000,00 3.000.000,00 24.395.000,00 

       
   

  0901-0002   ПРИХВАТИЛИШТВА, ПРИХВАТНЕ 

СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА 
   

   090   Социјална заштита некласификована на другом 
месту    

    288 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
500.000,00  500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 
500.000,00  500.000,00 

      Функција 090: 
500.000,00 0,00 500.000,00 
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      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0002: 
      

     01 Приходи из буџета 
500.000,00  500.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0002: 
500.000,00 0,00 500.000,00 

       
   

  0901-0003   ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА    

   090   Функција: Социјална заштита некласификована 

на другом месту 
   

    289 481 Дотације невладиним организацијама-из области 

социјалне заштите 9.000.000,00  9.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 
9.000.000,00  9.000.000,00 

      Функција 090: 
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0003: 
      

     01 Приходи из буџета 9.000.000,00  9.000.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0003: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

  0901-0004   САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ    

   090   Социјална заштита некласификована на другом 
месту    

    290 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
3.000.000,00  3.000.000,00 

      Радни центар" Радивој Поповић" 
70.000,00  70.000,00 

      Дневни боравак деце,омладине и других лица 
2.600.000,00  2.600.000,00 

      Материјал 
250.000,00  250.000,00 

      Специјализоване услуге 
80.000,00  80.000,00 

    291 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
1.720.000,00  1.720.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 
4.720.000,00  4.720.000,00 

      Функција 090: 
4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0004: 
      

     01 Приходи из буџета 
4.720.000,00  4.720.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 
4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 

       
   

  0901-0005   АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 
   

   090   Социјална заштита некласификована на другом 

месту    
    292 481 Дотације невладиним организацијама-Црвени 

крст-Дневни центар 800.000,00  800.000,00 

    293 511 Зграде и грађевински објекти 
1.950.000,00  1.950.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.750.000,00  2.750.000,00 

      Функција 090: 
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0005: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.750.000,00  2.750.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0005: 
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 

       
   

  0901-П1    ПРОЈЕКАТ: Изградња зграде за социјално 

становање    

   090   Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 

   

    294 511 Зграде и грађевински објекти 
2.500.000,00  2.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
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     01 Приходи из буџета 
2.500.000,00  2.500.000,00 

      Функција 090: 
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 0901-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 
2.500.000,00  2.500.000,00 

      Свега за Пројекат 0901-П1: 
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

      Извори финансирања за Програм 11: 
   

     01 Приходи из буџета 
63.151.000,00  63.151.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
2.475.000,00 3.000.000,00 5.475.000,00 

      Свега за Програм 11: 
65.626.000,00 3.000.000,00 68.626.000,00 

       
   

  0401    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ    

  0401-0001   УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 
   

   560   Заштита животне средине некласификована на другом месту 
  

    295 424 Специјализоване услуге 
4.000.000,00  4.000.000,00 

    296 481 Дотације невладиним организацијама 
7.000.000,00  7.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 560: 
      

     01 Приходи из буџета 
11.000.000,00  11.000.000,00 

      Функција 560: 
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0401-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
11.000.000,00  11.000.000,00 

      Свега за Програмску активност 0401-0001: 
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

       
   

  0401-0003   ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

   560   Заштита животне средине некласификована на другом месту   

    297 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
50.000,00  50.000,00 

    298 423 Услуге по уговору 
310.000,00  310.000,00 

    299 424 Специјализоване услуге 
1.260.000,00  1.260.000,00 

      Извори финансирања за функцију 560: 
      

     01 Приходи из буџета 
1.620.000,00  1.620.000,00 

      Функција 560: 
1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0401-0003: 
      

     01 Приходи из буџета 
1.620.000,00  1.620.000,00 

      Свега за Програмску активност 0401-0003: 
1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 

          
  0401-П1    ПРОЈЕКАТ: Заштита слива реке Саве 

изградњом комуналне инфраструктуре 

прикупљања, транспорта и пречишћавања 

отпадних вода у региону Срем    

   520   Управљање отпадним водама 
   

    300 423 Услуге по уговору 
2.421.000,00  2.421.000,00 

    301 424 Специјализоване услуге 
3.014.513,26  3.014.513,26 

    302 511 Зграде и грађевински објекти 
5.689.486,74  5.689.486,74 

      Извори финансирања за функцију 520: 
      

     01 Приходи из буџета 
5.000.000,00  5.000.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
6.125.000,00  6.125.000,00 

      Функција 520: 
11.125.000,00 0,00 11.125.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 0401-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 
5.000.000,00  5.000.000,00 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
6.125.000,00  6.125.000,00 

      Свега за Пројекат 0401-П1: 
11.125.000,00 0,00 11.125.000,00 

          

      Извори финансирања за Програм 6: 
   

     01 Приходи из буџета 
17.620.000,00  17.620.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
6.125.000,00  6.125.000,00 

      Свега за Програм 6: 
23.745.000,00 0,00 23.745.000,00 

          

      Извори финансирања за Главу 10.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
80.771.000,00  80.771.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
8.600.000,00 3.000.000,00 11.600.000,00 

      Свега за Главу 10.1: 
89.371.000,00 3.000.000,00 92.371.000,00 

       
   

 10.2     ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
   

  1801    ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
   

  1801-0001   ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА 

ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
   

   760   Здравство некласифиокавно на другом месту 
   

    303 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
285.000,00  285.000,00 

    304 423 Услуге по уговору 
840.000,00  840.000,00 

    305 424 Специјализоване услуге 
1.740.000,00  1.740.000,00 

    306 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
7.300.000,00  7.300.000,00 

    307 465 Остале донације, дотације и трансфери 
8.186.000,00  8.186.000,00 

      -Плате, додаци и накнаде запослених 
2.810.000,00  2.810.000,00 

      -Социјални доприноси 
503.000,00  503.000,00 

      -Накнаде запосленима 
168.000,00  168.000,00 

      -Материјал 
1.205.000,00  1.205.000,00 

      -текуће поправке и одржавање 
750.000,00  750.000,00 

      -машине и опрема 
2.750.000,00  2.750.000,00 

    308 511 Зграде и грађевински објекти 
200.000,00  200.000,00 

      Извори финансирања за функцију 760: 
      

     01 Приходи из буџета 
18.551.000,00  18.551.000,00 

      Функција 760: 
18.551.000,00 0,00 18.551.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

1801-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 
18.551.000,00  18.551.000,00 

      Свега за Програмску активност 1801-0001: 
18.551.000,00 0,00 18.551.000,00 

       
   

  1801-П1    ПРОЈЕКАТ: Изградња амбуланте у Бешенову    

   760   Здравство некласифиокавно на другом месту 
   

    309 511 Зграде и грађевински објекти 
6.500.000,00  6.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 760:       

     01 Приходи из буџета 
6.500.000,00  6.500.000,00 

      Функција 760: 
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

      Извори финансирања за Пројекат 1801-П1: 
      

     01 Приходи из буџета 
6.500.000,00  6.500.000,00 

      Свега за Пројекат 1801-П1: 
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

          

      Извори финансирања за Програм 12: 
   

     01 Приходи из буџета 
25.051.000,00  25.051.000,00 

      Свега за Програм 12: 
25.051.000,00 0,00 25.051.000,00 
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      Извори финансирања за Главу 10.2: 
   

     01 Приходи из буџета 
25.051.000,00  25.051.000,00 

      Свега за Главу 10.2: 
25.051.000,00 0,00 25.051.000,00 

       
      

 10.3     СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
   

  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 
   

  0901-0004   САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И 

СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
   

   090   Социјална заштита некласификована на другом 

месту 
   

    310 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 27.303.000,00  27.303.000,00 
      -Плате, додаци и накнаде запослених 

6.000.000,00  6.000.000,00 
      - социјални доприноси 

1.074.000,00  1.074.000,00 
      - социјална давања запосленима 

122.000,00  122.000,00 
      -накнаде запосленима 

248.000,00  248.000,00 

      - стални трошкови 
657.000,00  657.000,00 

      -услуге по уговору 
1.998.000,00  1.998.000,00 

      -специјализоване услуге 
390.000,00  390.000,00 

      -текуће поправке и одржавање 
405.000,00  405.000,00 

      -материјал 
335.000,00  335.000,00 

      - накнада за социјалну заштиту из буџета 
9.554.000,00  9.554.000,00 

      -помоћ у кући на селу 
5.800.000,00  5.800.000,00 

      -кућа на пола пута 
220.000,00  220.000,00 

      -сигурна кућа 
500.000,00  500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090: 
      

     01 Приходи из буџета 
27.303.000,00  27.303.000,00 

      Функција 090: 
27.303.000,00 0,00 27.303.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0004: 
      

     01 Приходи из буџета 
27.303.000,00  27.303.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0004: 
27.303.000,00 0,00 27.303.000,00 

          

      Извори финансирања за Програм 11: 
   

     01 Приходи из буџета 
27.303.000,00  27.303.000,00 

      Свега за Програм 11: 
27.303.000,00 0,00 27.303.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 10.3: 
   

     01 Приходи из буџета 
27.303.000,00  27.303.000,00 

      Свега за Главу 10.3: 
27.303.000,00 0,00 27.303.000,00 

       
   

 10.4     БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ И 

ОМЛАДИНИ ОБОЛЕЛОЈ ОД ТЕШКИХ 

БОЛЕСТИ 
   

  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
   

  0901-0006   ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
   

   010   Болест и инвалидност 
   

    311 423 Услуге по уговору 
80.000,00  80.000,00 

    312 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
1.300.000,00  1.300.000,00 

      Извори финансирања за функцију 010: 
      

     01 Приходи из буџета 
800.000,00  800.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
580.000,00  580.000,00 

      Функција 010: 
1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 
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      Извори финансирања за Програмску активност 

0901-0006: 
      

     01 Приходи из буџета 
800.000,00  800.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
580.000,00  580.000,00 

      Свега за Програмску активност 0901-0006: 
1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 

      Извори финансирања за Програм 11: 
   

     01 Приходи из буџета 
800.000,00  800.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
580.000,00  580.000,00 

      Свега за Програм 11: 
1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 

      Извори финансирања за Главу 10.4: 
   

     01 Приходи из буџета 
800.000,00  800.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
580.000,00  580.000,00 

      Свега за Главу 10.4: 
1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 

      Извори финансирања за Раздео 10: 
   

     01 Приходи из буџета 
133.925.000,00  133.925.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
9.180.000,00 3.000.000,00 12.180.000,00 

      Свега за Раздео 10: 
143.105.000,00 3.000.000,00 146.105.000,00 

       
   

          

XI 11.1     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
   

  1501    ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 
   

  1501-0002   УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА 
   

   410   Општи економски и комерцијални послови 
   

    313 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
3.371.000,00  3.371.000,00 

    314 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
603.000,00  603.000,00 

    315 415 Накнаде трошкова за запослене 
158.000,00  158.000,00 

    316 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 
210.000,00  210.000,00 

    317 423 Услуге по уговору 
339.800,00  339.800,00 

    318 465 Остале донације, дотације и трансфери 
442.000,00  442.000,00 

    319 481 Дотације невладиним организацијама 

-Развојна асоцијација Срема 
1.500.000,00  1.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 410: 
      

     01 Приходи из буџета 
6.623.800,00  6.623.800,00 

      Функција 410: 
6.623.800,00 0,00 6.623.800,00 

      Извори финансирања за програмску активност 

1501-0002: 
      

     01 Приходи из буџета 
6.623.800,00  6.623.800,00 

      Свега за програмску активност 1501-0002: 
6.623.800,00 0,00 6.623.800,00 

       
   

  1501-0005   ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ 

ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ 
   

   410   Општи економски и комерцијални послови 
   

    320 454 Субвенције приватним предузећима 
6.700.000,00  6.700.000,00 

    321 4631 Текући трансфери осталим нивоима  

власти 16.576.200,00  16.576.200,00 

      -Суфинансирање програма јавних  
радовова 5.000.000,00  5.000.000,00 

      -Суфинансирање програма стручна пракса 
10.576.200,00  10.576.200,00 

      -Суфинансирање програма обуке незапослених  

лица 1.000.000,00  1.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 410: 
      

     01 Приходи из буџета 
23.276.200,00  23.276.200,00 
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      Функција 410: 
23.276.200,00 0,00 23.276.200,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

1501-0005: 
      

     01 Приходи из буџета 
23.276.200,00  23.276.200,00 

      Свега за Програмску активност 1501-0005: 
23.276.200,00 0,00 23.276.200,00 

       
   

      Извори финансирања за Програм 3: 
   

     01 Приходи из буџета 
29.900.000,00  29.900.000,00 

      Свега за Програм 3: 
29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 11.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
29.900.000,00  29.900.000,00 

      Свега за Главу 11.1: 
29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 

      Извори финансирања за Раздео 11:    

     01 Приходи из буџета 
29.900.000,00  29.900.000,00 

      Свега за Раздео 11: 
29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 

       
   

       
   

XII 12.1     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
   

  0101    ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
   

  0101-0001   УНАПРЕЂЕЊЕ  УСЛОВА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ 
   

   421   Пољопривреда    
    322 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

1.418.000,00  1.418.000,00 
    323 412 Социјални доприноси на терет послодавца 

254.000,00  254.000,00 
    324 415 Накнаде трошкова за запослене 

48.000,00  48.000,00 
    325 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 

400.000,00  400.000,00 
    326 423 Услуге по уговору 

2.600.000,00  2.600.000,00 

    327 424 Специјализоване услуге 
17.450.000,00  17.450.000,00 

    328 426 Материјал 
450.000,00  450.000,00 

    329 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама-Уређење каналске мреже 
28.000.000,00  28.000.000,00 

    330 465 Остале донације, дотације и трансфери 
185.000,00  185.000,00 

    331 514 Култивисана имовина 
400.000,00  400.000,00 

      Извори финансирања за функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 
40.815.000,00  40.815.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
10.390.000,00  10.390.000,00 

      Функција 421: 
51.205.000,00 0,00 51.205.000,00 

      Извори финансирања за Програмску активност 

0101-0001: 
      

     01 Приходи из буџета 40.815.000,00  40.815.000,00 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

10.390.000,00  10.390.000,00 

      Свега за Програмску активност 0101-0001: 
51.205.000,00 0,00 51.205.000,00 

       
   

  0101-0002   ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ 
   

   421   Пољопривреда 
   

    332 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
25.000.000,00  25.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 25.000.000,00  25.000.000,00 

      Функција 421: 
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 
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      Извори финансирања за Програмску активност 

0101-0002:       

     01 Приходи из буџета 
25.000.000,00  25.000.000,00 

      Свега за Програмску активност 0101-0002: 
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 

       
   

  0101-0003   РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
   

   421   Пољопривреда 
   

    333 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама -  Агенција за 
рурални развој 19.000.000,00  19.000.000,00 

      Извори финансирања за функцију 421: 
      

     01 Приходи из буџета 
19.000.000,00  19.000.000,00 

      Функција 421: 
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 

      
Извори финансирања за Програмску активност 

0101-0003: 
      

     01 Приходи из буџета 
19.000.000,00  19.000.000,00 

      Свега за Програмску активност 0101-0003: 
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 

          

      Извори финансирања за Програм 5: 
   

     01 Приходи из буџета 
84.815.000,00  84.815.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
10.390.000,00  10.390.000,00 

      Свега за Програм 5: 95.205.000,00 0,00 95.205.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Главу 12.1: 
   

     01 Приходи из буџета 
84.815.000,00  84.815.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
10.390.000,00  10.390.000,00 

      Свега за Главу 12.1: 
95.205.000,00 0,00 95.205.000,00 

      Извори финансирања за Раздео 12: 
   

     01 Приходи из буџета 
84.815.000,00  84.815.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
10.390.000,00  10.390.000,00 

      Свега за Раздео 12: 
95.205.000,00 0,00 95.205.000,00 

       
   

      Извори финансирања за Разделе I-XII : 
   

     01 Приходи из буџета 
2.137.750.254,53  2.137.750.254,53 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 76.133.000,00 76.133.000,00 

     06 Донације од међународних организација 
493.934,27  493.934,27 

     07 Трансфери од других нивоа власти 
192.300.811,20 143.227.000,00 335.527.811,20 

     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 7.356.000,00 7.356.000,00 

     10 Примања од домаћих задуживања 
611.500.000,00  611.500.000,00 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
42.000.000,00 4.705.000,00 46.705.000,00 

     16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 1.019.000,00 1.019.000,00 

      Свега за Разделе I-XII: 
2.984.045.000,00 232.440.000,00 3.216.485.000,00 

 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан  13. 

 

  У складу са Упутством за припрему 

одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину 

и пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је 

донео министар финансија на основу одредби 

члана 36а. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), 

и Законом о одређивању максималног број 

запослених у локалној администрацији 

(„Службени галсник РС“, бр. 104/2009), број 

запослених код корисника буџета не може 

прећи максималан број запослених на 

неодређено и одређено време, и то: 

- 370 запослених у локалној 

администрацији на неодређено 

време, 
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- 37  запослених у локалној 

администрацији на одређено време, 

- 229  запослених у предшколским 

установама на неодређено време, 

- 10  запослених у предшколским 

установама на одређено време, 

- 52  запослених у ЈП Дирекција за 

изградњу на неодређено време, 

- 0  запослених у ЈП Дирекција за 

изградњу на одређено време. 

  

Члан 14. 

 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је 

Градоначелник. 

 Наредбодавац за извршење буџета је 

Градоначелник. 

  

Члан 15. 

 

  Наредбодавац директних и индиректних 

корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно 

за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање, који се извршавају 

из средстава органа, као и за издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 16. 

 

 За извршење буџета одговоран је 

начелник Градске управе за буџет и финансије. 

 За законито и наменско коришћење 

средстава распоређених буџетом, одговоран је 

руководилац директног, односно индиректног 

корисника буџетских средстава код кога обавеза 

настаје. 

 

Члан 17. 

 

  У складу са чланом 36. Закона о јавном 

дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009 и 

78/2011), град ће користити кредит у износу од 

611.500.000,00 динара за финасирање радова на 

изградњи подвожњака на укрштању 

међународне пруге и примарне градске 

саобраћајнице Сремске Митровице и за 

изградњу затвореног базена у граду. 

 

Члан 18. 

 

  Директни буџетски корисници су дужни 

донети Програм рада за 2015. годину уз 

сагласност Градског већа и програм извршења 

буџета за средства предвиђена овом Одлуком, 

пре подношења захтева за пренос средстава 

буџета. 

 Обавеза из става 1. овог члана не односи 

се на средства за зараде запослених и сталне 

трошкове из претходне буџетске године. 

 

Члан 19. 

 

 У року од 15 дана од ступања на снагу 

ове Одлуке, директни корисници буџетских 

средстава који су у буџетском смислу, 

одговорни за индиректне кориснике буџетских 

средстава, врше расподелу средстава 

индиректним корисницима у оквиру својих 

одобрених апропријација и о томе обавештавају 

свог индиректног корисника, а по добијању 

сагласности Градске управе за буџет и 

финансије. 

 Директном кориснику буџетских 

средстава који не поступи у складу са 

претходним ставом неће се вршити пренос 

средстава буџета, укључујући и средства за 

плате. 

 

Члан 20. 

 

 Распоред планираних расхода врши се 

тромесечним плановима (квотама), које доноси 

Градска управа за буџет и финансије. 

 

 Директни корисник средстава буџета 

може вршити преузимање обавеза у границама 

прописаних квота за свако тромесечје. 

 

Члан 21. 

 

Индиректни корисници буџета су у 

обавези да пре почетка тромесечја доставе 

програм извршења буџета по тромесечјима до 

краја буџетске године, надлежном директном 

буџетском кориснику. 

 

Директни корисници буџета су у обавези 

да пре почетка тромесечја доставе програм 

извршења буџета по тромесечјима до краја 

буџетске године Градској управи за буџет и 

финансије. 

 

  Програмом не може бити предвиђено 

преузимање нових обавеза на терет буџета, ако 

постоје раније преузете, а неизмирене обавезе, 

осим у случају обавеза по основу сталних 

трошкова када се мора предвидети измирење 

најмање 50 % раније преузетих, а неизмирених 

обавеза. 
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Члан 22. 

 

 Средства распоређена за финансирање 

расхода и издатака корисника буџета, преносе 

се на основу њиховог захтева, а у складу са 

одобреним квотама у тромесечним плановима 

буџета. 

 Уз захтев, корисници су дужни да 

доставе комплетну документацију за плаћање 

(копије), у складу са чланом 58. Закона о 

буџетском систему и Правилником о буџетском 

рачуноводству Града Сремска Митровица. 

 

Члан 23. 

 

 Корисници средстава буџета могу 

користити средства распоређена овом Одлуком 

само за намене за које су им по њиховим 

захтевима та средства одобрена и пренета. 

  Изузетно корисници из става 1. овог 

члана, у складу са чланом 54. Закона о 

буџетском систему, могу преузети обавезе по 

уговору који се односи на капиталне издатке и 

захтева за плаћање у више година, на основу 

предлога органа надлежног за послове 

финансија, уз сагласност Градског већа, а 

највише до износа исказаних у плану 

капиталних издатака из члана 6. ове Одлуке. 

 Корисник буџетских средстава, који 

одређен расход извршава из средстава буџета и 

из других прихода, обавезан је да измирење тог 

расхода прво врши из прихода из тих других 

извора. 

 Обавезе преузете у 2014. години у 

складу са одобреним апропријацијама у 2014. 

години, а неизвршене у току 2014. године, 

преносе се у 2015. годину и имају статус 

преузетих обавеза и извршавају се на терет 

одобрених апропријација овом Одлуком. 

 

Члан 24. 

 

  Преузете обавезе и све финансијске 

обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са консолидованог 

рачуна трезора, осим ако је Законом, односно 

актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

Члан 25. 

 

 Корисник буџета може преузимати 

обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене одлуком и одобреном 

квотом. 

  Корисници буџетских средстава 

преузимају обавезе само на основу писаног 

уговора или другог правног акта, уколико 

законом није другачије прописано. 

  Плаћање из буџета неће се извршити 

уколико нису поштоване процедуре утврђене 

чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. 

 Преузете обавезе чији је износ већи од 

износа средстава предвиђених одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, 

не могу се извршавати на терет буџета. 

 У случају преузимања обавеза преко 

износа одобрене квоте, Градска управа за буџет 

и финансије је овлашћена да наложи раскид 

уговора у делу прекорачења износа. 

 

Члан 26. 

 

 Градоначелник може донети одлуку о 

промени апропријација у складу са чланом 61. 

Закона о буџетском систему. 

 

Члан 27. 

 

Буџетски корисници су дужни да на 

захтев Градске управе за буџет и финансије 

ставе на увид документацију о њиховом 

финансирању, као и да достављају извештаје о 

остварењу прихода и извршењу расхода у року 

од 10 дана од истека тромесечја. 

 

Члан 28. 
 

 Градска управа за буџет и финансије 

обавезна је да редовно прати извршење буџета и 

два пута годишње информише Градоначелника 

и Градско веће о оствареним приходима и 

извршеним расходима буџета, а обавезно у року 

од петнаест дана по истеку шестомесечног, 

односно деветомесечног периода. 

 

Члан 29. 

 

 Корисници буџетских средстава 

приликом додељивања уговора о набавци 

добара, пружању услуга или извођењу 

грађевинских радова, морају да поступе у 

складу са прописима који уређују јавне набавке. 

 

 Преузимање обавеза директног 

буџетског корисника на терет буџета може се 

вршити само у складу са планом набавки на 

који је дата сагласност Градске управе за буџет 

и финансије, односно, индиректног буџетског 

корисника само у складу са планом набавки на 
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који је дата сагласност надлежног директног 

буџетског корисника. 

 

  Набавком мале вредности сматра се 

набавка чија је вредност дефинисана Законом о 

јавним набавкама. 

 

 Покретање поступка јавне набавке 

добара, услуга или радова од стране директних 

и индиректних буџетских корисника, а на терет 

буџета чија вредност прелази 480.000,00 динара 

укључујући порез на додату вредност, врши се 

по претходно писаном одобрењу 

Градоначелника. 

 

Члан 30. 

 

 Обавезе према корисницима буџетских 

средстава извршавају се сразмерно оствареним 

приходима буџета. 

 Ако се у току године примања буџета 

смање, издаци буџета ће се извршавати по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 

прописима на постојећем нивоу и минимални 

стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава. 

 

  Приоритет у извршавању расхода за робе 

и услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих 

поправки и одржавања и материјал. 

 

  Корисници буџетских средстава дужни 

су да обавезе настале по основу сталних 

трошкова, трошкова текућих поправки и 

одржавања, материјала, као и по основу 

капиталних издатака измире у року утврђеном 

законом који регулише рокове измирења 

новачних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама. 

 

Члан 31. 

 

 Ако корисници буџетских средстава не 

остваре додатне приходе у планираном износу, 

апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет средстава буџета. 

Корисник буџетских средстава код кога 

у току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне 

наплате, за износ умањења предузеће 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања 

преузете обавезе, тако што ће предложити 

умањење обавезе, односно продужење 

уговорног рока за плаћање или отказати закуп. 

Члан 32. 

 

 Индиректни корисници буџетских 

средстава, до 31. децембра 2015. године, 

пренеће на рачун извршења буџета сва средства 

буџета која нису утрошена за финансирање 

расхода у 2015. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о 

буџету Града Сремска Митровица за 2015. 

годину. 

 

Члан 33. 

 

 Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава у 2015. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине 

исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребе средстава за 

рад. 

 

Члан 34. 

 

 Јавна предузећа и други облици 

организовања чији је оснивач Град Сремска 

Митровица, дужнa су да најкасније до 30. 

новембра текуће буџетске године део од 

најмање 75% добити по завршном рачуну за 

2014. годину, уплате у буџет Града Сремска 

Митровица према динамици коју одреди 

Градска управа за буџет и финансије. 

 

  Одлуку о расподели добити доноси 

Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност 

Градског већа. 

 

Члан 35. 

 

 У случају да за извршење одређеног 

плаћања корисника средстава буџета није 

постојао правни основ, средства се враћају у 

буџет града. 

 

Члан 36. 

 

 За финансирање дефицита текуће 

ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и 

расходима буџета, град се може задужити у 

складу са одредбама члана 35. Закона о јавном 

дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009 и 

78/2011). 

 

 Одлуку о задуживању из става 1. овог 

члана доноси Градоначелник града. 
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Члан 37. 

 

  Овлашћује се Градоначелник да, у складу 

са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, 

може поднети захтев Министарству финансија за 

одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 

дефицита од 10%, уколико је резултат 

реализације јавних инвестиција. 

 

Члан 38. 

 

 Приходи који су погрешно уплаћени, 

или су уплаћени у већем износу од прописаних, 

враћају се на терет погрешно или више 

уплаћених прихода, ако прописом није 

другачије одређено. 

 

 Повраћај прихода врши се на основу 

решења које доноси надлежна Градска управа,  

ако се ради о приходима по градским 

прописима, односно Пореска управа за друге  

приходе. 

 

Члан 39. 

 

 Изузетно, у случају да се буџету Града 

Сремска Митровица из другог буџета 

(Републике, Покрајине, друге општине), 

определе актом наменска трансферна средства, 

укључујући и наменска трансферна средства за 

надокнаду штета услед елементарних непогода, 

као и у случају уговарања донације, чији износи 

нису могли бити познати у поступку доношења 

ове Одлуке, Градска управа за буџет и 

финансије на основу тог акта отвара 

одговарајуће апропријације за извршење 

расхода по том основу у складу са чланом 5. 

Закона о буџетском систему. 

 

Члан 40. 
 

  Oдлуку о отварању буџетском фонда у 

складу са чланом 64. Закона о буџетском 

систему доноси Градско веће. 

 

Члан 41. 

 

 Новчана средства на Kонсолидованом 

рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. 

години само у складу са чланом 10. Закона о 

буџетском систему, при чему су у складу са 

истим чланом Закона, Градоначелник, односно 

лице које он овласти, одговорни за ефикасност 

и сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 42. 

 

 Средства зетечена на рачуну Извршења 

буџета 01.01.2015. године која представљају 

разлику по основу удружених средстава по 

Одлуци о увођењу самодоприноса за период 

2006-2011. године на територији градских 

месних заједница и средстава утрошених за 

реализацију пројеката утврђених истом 

Одлуком, представљају општи приход буџета и 

користиће се за инвестиционо одржавање 

објеката изграђених као реализација наведене 

Одлуке о самодоприносу. 

 

Члан 43. 

 

 Средства у износу 2.670.000,00 динара 

која су распоређена у оквиру позиција 15, 70, 

86, 158 и 216 су обезбеђена за исплату 

отпремнина за запослене који у 2015. години 

стичу услове за одлазак у пензију. У случају 

потребе за додатним средствима за ове намене 

извршиће се преусмеравање средстава у складу 

са чланом 61. Закона о буџетском систему са 

апропријација за плате. 

 

Члан 44. 

 

Део средстава на позицији 82. намењена 

су за побољшање услува рада Полицијске 

управе Сремска Митровица сагласно члану 18. 

Закона о полицији и члана 18. и 19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, а на 

основу Програма помоћи Града Сремска 

Митровица Полицијској управи Сремска 

Митровица  у 2015. години. 

 

Програм помоћи доноси Градско веће. 

 

Члан 45. 

 

Одлуку о распореду средстава на 

позицији 101. доноси начелник Градске управе 

за урбанизам, комуналне и инспекцијске 

послове на предлог комисије, а на основу јавног 

кункурса и програма којим су утврђени 

критеријуми за доделу тих средстава. 

 

 Програм доноси Градско веће. 

 

 Комисију именује начелник Градске 

управе за урбанизам, комуналне и инспекцијске 

послове, а иста управа је задужена за склапање 

и извршење уговора о додели средстава. 
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Члан 46. 

 

Средства на позицији 154. намењена су 

за реализацију Пројекта подршка успешним 

појединцима из области образовања и то: 

- награде ученицима по одлуци о 

наградама и јавним признањима Града Сремска 

Митровица; 

- награде успешним појединцима по 

програму којим се утврђују критеријуми за 

доделу средстава успешним појединцима; 

- накнаду трошкова превоза студентима 

по програму за доделу средстава из буџета 

Града Сремска Митровица за превоз студената; 

- стипендије студентима. 

 Програме из става 1. овог члана доноси 

Градско веће. 

 

Члан 47. 

 

 Одлуку о распореду средстава на 

позицијама 193, 194, 195, 201, 204, 205 и 211, 

доноси начелник Градске управе за културу, 

спорт и омладину на предлог комисије, а на 

основу јавног конкурса и програма којим су 

утврђени критеријуми за доделу тих средстава.  

Програм доноси Градско веће. Комисију 

именује начелник Градске управе за културу, 

спорт и омладину из реда стручних лица, а иста 

управа је задужена за склапање и извршење 

уговора о додели средстава. 

 

 Средства на позицији 206. у износу од 

6.000.000,00 динара реализују се у складу са 

програмом утрошка ових средстава донетим од 

стране Спортског савеза Града Сремска 

Митровица, на који даје сагласност Градска 

управа за културу, спорт и омладину. 

 

Члан 48. 

 

 Средства на позицији 197. намењена су 

за услуге информисања о раду Града Сремска 

Митровица и иста ће се расподелити у складу са 

Законом о јавном информисању и медијима и 

Правилником о суфинасирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања. 

 

  Средства са ове позиције извршавају се 

на основу Јавног конкурса. 

 

Члан 49. 

 

 Одлуку о распореду средстава на 

позицијама 289. и 296. доноси начелник Градске 

управе за здравствену, социјалну и заштиту 

животне средине на предлог комисије, а на 

основу јавног конкурса и програма којим су 

утврђени критеријуми за доделу тих средстава. 

Програме доноси Градско веће. Комисију 

именује начелник Градске управе за 

здравствену, социјалну и заштиту животне 

средине из реда стручних лица, а иста управа је 

задужена за склапање и извршење уговора о 

додели средстава. 

 

Члан 50. 

 

  Средства на позицији 307. у износу од 

7.300.000,00 динара намењена су Општој 

болници за опремање и реализоваће се на 

основу уговора који закључује начелник управе. 

 

Члан 51. 

 

 Средства Буџетског фонда за помоћ 

деци и омладини оболелој од тешких болести у 

оквиру раздела X, глава 10.4. реализоваће се 

сагласно усвојеном програму и Одлуци о 

формирању Буџетског фонда. 

 

  Плаћање на терет Буџетског фонда врши 

се до нивоа средстава расположивих на 

евиденционом рачуну фонда. 

 

Члан 52. 

 

 Одлуку о распореду средстава на 

позицији 320. доноси начелник Градске управе 

за привреду и предузетништво на предлог 

комисије, а на основу јавног конкурса и 

Програма подршке предузетништву, малим и 

средњим предузећима са територије Града 

Сремска Митровица за 2015. годину, којим су 

утврђени критеријуми за доделу тих средстава. 

Програм доноси Градско веће. Комисију 

именује начелник Градске управе, а иста управа 

је задужена за склапање и извршење уговора о 

додели средстава. 

 

Члан 53. 

 

  Део средства на позицији 317. у износу 

од 100.000,00 динара реализује се на основу 

одлуке Савета за запошљавање.  
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Средства на позицији 319. су намењена 

за суфинансирање Регионалне развојне 

асоцијације Срема.  

 

Члан 54. 

 

  Средства на позицији 321. намењена су 

за реализацију Акционог плана запошљавања 

Града у 2015. години. Средства у укупном 

износу од 16.576.200,00 динара опредељена су  

за: 

- 5.000.000,00 динара - Програм јавни 

радови 

- 10.576.200,00 динара - Програм 

стручна пракса 

- 1.000.000,00 динара - Програм обуке 

незапослених лица. 

 

Члан 55. 

 

  Средства на позицији 327, 329, 331 и део 

средстава на позицији 106 у износу од 

18.000.000,00 динара реализоваће се у складу са 

Програмом заштите, уређења и коришћења  

пољопривредног земљишта Града Сремска 

Митровица. 

 Средства на позицији 329. у висини 

28.000.000,00 динара намењена су за уређење 

каналске мреже у месним заједницама на 

територији Града Сремска Митровица и 

реализоваће се закључењем уговора са ЈВП 

„Воде Војводине“. 

 

Члан 56. 

 

 Средства на позицији 332. додељује 

Градска управа за пољопривреду у складу са 

Програмима подстицања развоја пољопривреде 

на територији Града Сремска Митровица. 

 

Програме из става 1. овог члана усваја 

Градско веће, а средства се додељују 

корисницима на основу уговора после 

спроведеног конкурса. 

 

Члан 57. 

 

 Средства на позицији 333. намењена су 

за Агенцију за рурални развој и извршавају се 

на основу уговора о додели средстава који 

закључује начелник Градске управе за 

пољопривреду са корисником средстава. 

 

Члан 58.  

 

 Корисник буџетских средстава не може 

без претходне сагласности Градоначелника, 

засновати радни однос са новим лицима до 

краја 2015. године. 

Члан 59. 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном 

листу Града Сремска Митровица и доставити 

Министарству финансија. 

 

Члан 60. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном листу Града 

Сремска Митровица, а примењиваће се од 1. 

јануара  2015. године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 400-52/2014- I  

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 
 

 

 

267. 

 

 

 

На основу члана 21. став 3., члана 22. 

став 6, 10 и 12., 23. став 2., 27. став 10., члана 

28. став 2., члана 36. став 6., члана 49. став 3., 

члана 60. став 4., члан 64. и члан 69. став 3.  

Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, 

бр.72/2011 и 88/2013), члана 12. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл.гласник 

РС“ бр.24/2012), члана 20. тачка 25. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

129/2007) и члана 35 став 1. тачка 7. и 17. 

Статута Града Сремска Митровица ("Службени 
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лист Града Сремска Митровица“ број 13/2012), 

Скупштина Града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 17.12.2014. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И 

УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређује се надлежност 

органа у поступку прибављања и располагања 

стварима у јавној својини Града Сремска 

Митровица (у даљем тексту: Град), евиденција, 

коришћење, одржавање и управљање стварима 

у јавној својини Града, утврђују зоне и начин 

одређивања почетног износа закупнине за 

пословни простор, као и надлежност и поступак 

за одобравање радова и признавање трошкова 

изведених радова инвестиционог одржавања на 

закупљеним непокретним стварима. 

О прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини Града, 

под условима прописаним законом, одлучује 

орган Града одређен у складу са Законом, 

Статутом Града и овом Одлуком. 

 

Члан 2.  

 

Ствари у јавној својини Града могу 

бити, у смислу Закона о јавној својини (у даљем 

тексту: Закон), непокретне и покретне.  

Непокретне ствари су: службене зграде 

и пословне просторије, стамбене зграде и 

станови, гараже и гаражна места и друге 

непокретности у складу са законом. 

Одредбе ове Одлуке које се тичу 

прибављања непокретности у јавну својину 

Града и отуђење непокретности из јавне својине 

Града примењују се и на грађевинско 

земљиште, уколико такво прибављање односно 

отуђење није уређено посебним прописима 

(Закон о експропријацији, Закон о планирању и 

изградњи и сл.) 

Покретне ствари јесу: превозна 

средства, предмети историјско документарне, 

културне и уметничке вредности, опрема и 

потрошни материјал и друге ствари у складу са 

законом. 

Покретне ствари су и новац и хартије од 

вредности који се уређују посебним законом. 

 

Члан 3. 

 

Службене зграде и пословне просторије 

у смислу Закона и ове Одлуке су: зграде, делови 

зграда (канцеларијски простор), пословни 

простор и просторије изграђене, купљене, и на 

други начин прибављене у својину Града. 

Пословни простор се даје у закуп 

односно на коришћење, у складу са Законом, 

Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (у даљем тексту:Уредба) и овом 

Одлуком. 

 

Члан 4. 

 

Стамбеним зградама у смислу Закона и 

ове Одлуке сматрају се: стамбене зграде, 

станови, гараже и пословни простор у 

стамбеним зградама који су изградњом, 

куповином или по другом основу прибављени у 

јавну својину Града, за потребе Града. 

Давања станова у закуп и њихова 

продаја и додељивање стамбених зајмова 

запосленима у органима и службама Града, као 

и висина закупнине за коришћење стамбених 

зграда, станова и гаража које припадају тим 

становима, врши се у складу са законом из  

области становања, посебном Уредбом која 

уређује ову област и другим подзаконским 

актима. 

 

Члан 5. 

 

Превозна средства у јавној својини 

Града у смислу Закона и ове Одлуке јесу: 

моторна возила и друга средства која служе за 

потребе Града и запослених у његовим 

органима и службама.  

Начин коришћења превозних средстава, 

у јавној својини Града уређује се Правилником, 

који на предлог градске управе надлежне за 

опште и заједничке послове, доноси 

Градоначелник. 

Опремом и потрошним материјалом у 

јавној својини Града у смислу Закона и ове 

Одлуке сматрају се: рачунарски системи, 

биротехничка опрема, средства веза, 

канцеларијски намештај и други предмети за 

рад органа и служби Града. 
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Члан 6. 

 

Прибављање непокретних ствари у 

јавну својину Града и отуђење непокретности 

из јавне својине Града, врши се на начин 

прописан Законом и Уредбом, Статутом Града и 

овом Одлуком 

 Почетна цена прибављања односно 

отуђења непокретности у јавној својини 

утврђује се у висини процењене тржишне 

вредности од стране надлежног пореског 

органа. 

 Код прибављања неизграђеног 

грађевинског земљишта, почетна цена утврђује 

се применом прописа који се односе на 

неизграђено грађевинско земљиште. 

 

Члан 7. 

 

Прибављање покретних ствари у јавну 

својину врши се на начин прописан законом 

којим се уређују јавне набавке. 

Отуђење покретних ствари из јавне 

својине врши се, по правилу, у поступку јавног 

оглашавања, односно прикупљањем писмених 

понуда, на начин на који се обезбеђује интерес 

Града, а само изузетно непосредном погодбом, 

у складу са Законом. 

 

Члан 8. 

 

Располагањем стварима у јавној својини 

Града, сматра се и давање ствари на коришћење 

(са накнадом или без накнаде), односно у закуп, 

пренос права јавне својине на другог носиоца 

јавне својине (са накнадом или без накнаде) 

укључујући и размену, као и заснивање 

хипотеке на непокретностима, улагање у 

капитал и залагање покретних ствари. 

 

Члан 9. 

 

Управљање стварима у јавној својини 

Града јесте њихово одржавање, обнављање и 

унапређивање, као и извршавање законских и 

других обавеза у вези с тим стварима. 

 

Члан 10. 

 

Градска управа надлежна за урбанизам, 

комуналне и инспекцијске послове, Града 

припрема акта за органе Града о прибављању и 

отуђењу непокретности у јавној својини Града. 

Градска управа надлежна за за опште и 

заједничке послове припрема акта за органе 

Града о прибављању и располагању покретним 

стварима у јавној својини Града.  

 

 

II ЕВИДЕНЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 

СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 11. 

 

 Посебну евиденцију непокретних ствари 

у јавној својини води служба у оквиру градске 

управе надлежне за послове урбанизма, која 

обавља имовинско-правне послове. 

 Евиденцију мрежа и непокретности које 

су у јавној својини, а дате су на коришћење 

јавним предузећима, установама, друштвима 

капитала, зависним друштвима капитала и 

другим правним лицима, основаним од стране 

Града, воде ти субјекти.  

 Податке из евиденције непокретности, 

правни субјекти из претходног става достављају 

надлежној служби за послове урбанизма из 

става 1. овог члана, која води посебну 

евиденцију непокретности. 

Градска управа надлежна за буџет и 

финансије исказује вредност непокретности 

садржаних у Посебној евиденцији 

непокретности Града Сремска Митровица и у 

складу са чланом 64. Закона о јавној својини 

доставља потребне податке Дирекцији за 

имовину Републике Србије, која води 

јединствену евиденцију непокретности у јавној 

својини. 

 

Члан 12. 

 

Непокретним стварима у јавној својини 

Града управља ЈП „Дирекција за изградњу 

Града Сремска Митровица (у даљем тексту: 

Дирекција), осим мрежа и непокретности које 

су у јавној својини, а дате су на коришћење и 

управљање јавним предузећима, установама, 

друштвима капитала, зависним друштвима, 

месним заједницама и другим правним лицима, 

основаним од стране Града, у сврху обављања 

њихове делатности, или извршења прописаних 

надлежности. 

У вези са управљањем непокретним 

стварима, Дирекција: 

1. води информациону основу службених 

зграда, пословних просторија, стамбених зграда 

и станова, гаража и гаражних места;  

2.води информациону основу грађевинског 

земљишта у јавној својини Града и обавља 
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послове у вези са грађевинским земљиштем у 

складу са посебним прописима; 

3. води евиденцију о закљученим уговорима о 

закупу, односно коришћењу непокретних 

ствари; 

4.води инвеститорске послове у име и за рачун 

Града Сремска Митровица; 

5.обавља послове управљача путева који су у 

надлежности Града; 

6. предузима мере за испуњење уговорних 

обавеза; 

7. извршава законске и уговорне обавезе у вези 

са непокретним стварима; 

8. доставља надлежним управама и органима 

Града на њихово тражење податке о 

непокретним стварима; 

9. даје стручна мишљења органима Града, по 

њиховом захтеву у погледу управљања, 

коришћења и одржавања непокретних ствари у 

својини Града; 

10. врши инвестиционо и текуће одржавање 

непокретних ствари у својини Града, обнавља 

непокретне ствари Града, осим непокретних 

ствари које користе органи и службе Града. 

11. у име и за рачун Града закључује тројне 

уговоре са надлежним правним субјектима у 

вези испоруке електричне енергије, комуналних 

и других услуга, у својству солидарног 

дужника, за пословни простор којим управља; 

12. обавља и друге послове у складу са законом 

и подзаконским актима, својим оснивачким 

актом и посебним одлукама органа Града. 

 У управљању непокретним стварима, 

јавна предузећа, установе, друштва капитала, 

зависна друштва и друга правна лица, основана 

од стране Града, којима су те ствари у јавној 

својини дате на коришћење и управљање у срху 

обављања њихове делатности, дужна су да 

обављају све послове који се у смислу Закона и 

ове Одлуке сматрају управљањем стварима, а 

који се односе на те непокретности. 

 

Члан 13. 

 

 У управљању непокретним стварима у 

јавној својини Града, Градоначелник може, у 

име Града, по захтеву инвеститора, дати 

сагласност за изградњу линијских 

инфраструктурних објеката на земљишту које је 

у јавној својини Града или другу сагласност у 

смислу прописа који уређују планирање и 

изградњу, односно може донети одговарајући 

акт о установљавању права службености са 

власником послужног добра, у случајевима када 

је то с обзиром на околности неопходно. 

 Пре давања сагласности у смислу 

претходног става обавезно се прибавља стручно 

мишљење Дирекције, а у случају 

установљавања права службености, поред 

стручног мишљења Дирекције, потребно је 

прибавити и претходну сагласност Јавног 

правобранилаштва Града. 

 Лице овлашћено за закључење уговора о 

установљењу службености на основу акта 

Градоначелника, одређује се тим актом. 

  

Члан 14. 

 

Органи и службе Града који су 

овлашћени, у складу са овом Одлуком, да 

располажу непокретним стварима у јавној 

својини Града, непосредно су одговорни за 

наменско коришћење тих ствари и за 

спровођење мера чувања и заштите, у складу са 

прописима којима се регулише ова материја. 

 

Члан 15. 

 

Одржавање непокретних ствари у јавној 

својини Града, врши се предузимањем мера 

инвестиционог одржавања, адаптације, текућег 

и хигијенско-санитарног одржавања, којима се 

обезбеђује њихово наменско коришћење. 

 

Члан 16. 

 

Одржавање непокретних ствари у јавној 

својини Града врши се у складу са годишњим 

програмима  које  доносе правна лица која 

управљају непокретностима, а на који 

сагласност даје Скупштина града.  

Изузетно се може дозволити закупцу 

односно кориснику ствари, да изврши одређене 

радове на инвестиционом и текућем одржавању 

као и адаптацији непокретних ствари које су у 

својини Града,  под условима утврђеним 

Законом, Уредбом Владе, а на начин и по 

поступку како је то утврђено чланом 48. ове 

Одлуке. 

 

Члан 17. 

 

Закупац, односно корисник непокретних 

ствари врши хигијенско-санитарно одржавање и 

плаћање накнаде за комуналне трошкове (вода, 

смеће, топловод), трошкове других 

деистрибутивних система (електрична енергија, 

гас), друге трошкове (телефон, интернет, 

кабловски дистрибутивни систем и сл.), као и 

друге законом утврђене обавезе које се односе 
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на службене зграде и пословне просторе, који 

су му дати у закуп или на коришћење. 

 

Члан 18. 

 

Хигијенско-санитарно и физичко-

техничко обезбеђење непокретних ствари у 

јавној својини Града, које користе органи и 

службе Града, као и њихово инвестиционо и 

текуће одржавање, организује градска управа 

надлежна за опште и заједничке послове, преко 

одговарајуће Службе. 

Служба надлежна за обезбеђење 

непокретних ствари из става 1. овог члана, 

врши предузимање мера чувања и обезбеђења 

тих ствари и опреме у њима, откривањем и 

спречавањем појава које могу угрозити 

безбедност људи и имовине, а посебно појава 

присвајања, злоупотребе и оштећења имовине 

Града и осталих мера којима се обезбеђује 

несметан рад и вршење послова из делокруга 

органа и служби Града. 

Служба Града надлежна за одржавање 

организује мере противпожарне заштите 

службених зграда и пословног простора које 

користе органи Града, у складу са прописима 

којима је регулисана заштита од пожара. 

За одређене послове из става 1., 2, и 3. 

овог члана, за које Служба Града надлежна за 

одржавање није кадровски и материјално 

оспособљена, могу се, од стране градске управе 

надлежна за опште и заједничке послове, 

ангажовати и специјализовани привредни 

субјекти, у поступку јавне набавке у складу са 

законом. 

 

Члан 19. 

 

Покретним стварима у јавној својини 

Града, управља градска управа надлежна за 

опште и заједничке послове.  

У управљању покретним стварима, надлежна 

управа: 

1. води евиденцију: моторних возила и других 

средстава, опреме и потрошног 

материјала; 

2. води евиденцију о закљученим уговорима у 

вези покретних ствари; 

3. предузима мере за испуњење уговорних 

обавеза; 

4. извршава законске и уговорне обавезе у вези 

са покретним стварима; 

6. обнавља покретне ствари Града; 

7. обавља и друге послове у складу са законом и 

подзаконским актима. 

Градска управа надлежна за буџет и 

финансије исказује вредност покретних ствари, 

у складу са прописима из њене надлежности. 

 

 

III ПОСТУПАК ПРИБАВЉАЊА, 

ОТУЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА 

 

Прибављање и отуђење непокретности 

у јавној својини Града 

 

Члан 20. 

 

 О покретању поступка за прибављање 

непокретних ствари у јавну својину Града, 

(укључујући и размену), односно о отуђењу 

непокретних ствари из јавне својине Града, 

путем јавног надметања, прикупљања писаних 

понуда или непосредне погодбе, одлуку доноси 

Скупштина града. 

 Истовремено са доношењем одлуке из 

претходног става, Скупштина града именује и 

Комисију за спровођење поступка јавног 

надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе. 

 Иницијативу за покретање поступка 

прибављања, односно отуђења непокретности 

из јавне својине Града, покреће Градоначелник, 

самостално или на иницијативу надлежних 

управа, јавних предузећа, установа, друштава 

капитала чији је оснивач Град, у зависности од 

непокретности која се прибавља у јавну 

својину. 

 Градска управа надлежна за урбанизам, 

комуналне и инспекцијске послове, Града 

припрема акта за органе Града о прибављању, 

односно отуђењу непокретности из јавне 

својине Града,  по претходно прибављеном 

мишљењу Градског јавног правобраниоца и 

исте доставља Градском већу, које утврђује 

предлоге аката и упућује их Скупштини града 

ради разматрања и доношења. 

 

Члан 21. 

 

 По окончаном поступку јавног 

надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе, Комисија из члана 20. ове 

Одлуке, која о току поступка води записник, 

доставља записник са предлогом одлуке 

Скупштини града, која доноси коначну одлуку о 

прибављању односно отуђењу непокретности из 

јавне својине Града.  
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На основу коначног акта Скупштине 

града, уговор о прибављању и отуђењу ствари у 

јавној својини Града, у име Града закључује 

Градоначелник, односно лице које он писаним 

путем овласти. 

Уговор о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини Града закључен 

супротно одредбама става 1. овог члана, ништав 

је. 

Потписани примерак уговора, у року од 

15 дана од дана његовог закључења, доставља 

се Градском јавном правобранилаштву. 

Уколико се прибављање непокретне 

ствари врши без накнаде, на основу 

иницијативе правног или физичког лица да 

ствар поклони Граду, градска управа из члана 

20. став 4., припрема нацрт акта о прихватању 

поклона са текстом уговора, који по претходно 

прибављеном мишљењу Градског јавног 

правобраниоца упућује Градском већу ради 

утврђивања предлога и упућивања Скупштини 

града на разматрање и доношење. 

 Уколико се врши пренос права јавне 

својине на другог носиоца јавне својине без 

накнаде, на основу иницијалног акта носиоца 

јавне својине којем се ствар преноси без 

накнаде, градска управа из члана 20. став 4., 

припрема нацрт акта о преносу права јавне 

својине са текстом уговора који по претходно 

прибављеном мишљењу Градског јавног 

правобраниоца доставља Градском већу, ради 

утврђивања предлога и упућивања Скупштини 

града на разматрање и доношење. 

 

Прибављање и отуђење покретних 

ствари у јавној својини Града 

 

Члан 22. 

 

О прибављању покретних ствари у јавну 

својину Града, односно о отуђењу покретних 

ствари из јавне својине Града, на предлог 

надлежне градске управе, одлучује Градско 

веће, ако су у питању покретне ствари чија 

појединачна вредност прелази доњи гранични 

износ набавке мале вредности утврђен законом. 

 О прибављању односно отуђењу 

покретних ствари вредности мање од износа 

утврђеног у претходном ставу и прибављању 

потрошног материјала одлучује начелник  

градске управе надлежне за опште и заједничке 

послове.  

Градска управа надлежна за опште и 

заједничке послове, предлаже Градском већу да 

се покрене поступак прибављања односно 

отуђења, у случају из става 1. овог става, 

спроводи поступак прибављања односно 

отуђења покретних ствари из јавне својине у 

складу са законом, Уредбом и овом Одлуком, и 

после спроведеног поступка припрема предлог 

коначног акта о прибављању односно отуђењу 

који доноси Градско веће. 

 Актом којим се одлучује о прибављању, 

односно отуђењу покретне ствари у јавној 

својини, одређује се лице надлежно за 

потписивање одговарајућег уговора. 

 

Коришћење ствари у јавној својини 

 

Члан 23. 

 

Непокретне ствари у јавној својини 

Града, укључујући и пословни простор, могу се 

дати на коришћење уз накнаду или без накнаде 

државним органима и организацијама, органима 

и организацијама аутономне покрајине, као и 

директним и индиректним корисницима буџета 

Града Сремска Митровица, у сврху обављања 

њихове делатности, уз обавезу плаћања 

комуналних и других трошкова који проистичу 

из коришћења тих ствари. 

Непокретне ствари у јавној својини могу 

се пренети на коришћење установама, јавним 

агенцијама, месним заједницама и другим 

индиректним корисницима буџета Града 

Сремска Митровица уз упис права коришћења, 

а ти корисници имају право да ствар држе и да 

је користе у складу са природом и наменом 

ствари, да њоме управљају и да је дају у закуп 

уз претходну сагласност Градоначелника, под 

условима одређеним Законом, Уредбом и овом 

Одлуком. 

Јавна предузећа основана од стране 

Града Сремска Митровица и друштва капитала 

чији је једини оснивач Град Сремска 

Митровица, могу користити непокретности у 

јавној својини Града, на основу посебног 

уговора закљученог у складу са актом 

надлежног органа, ради обављања делатности за 

коју су основана. 

Град може средства у јавној својини 

улагати у капитал јавног предузећа и друштва 

капитала, при чему Град као носилац јавне 

својине стиче удела или акције у тим правним 

субјектима, у складу са законом. 

 

Члан 24. 

 

О давању непокретних ствари у јавној 

својини Града на коришћење, правним лицима 
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из члана 23. став 1.ове Одлуке, на предлог 

надлежне управе, односно Дирекције кад је у 

питању пословни простор, решењем одлучује 

Градоначелник, у складу са законом и овом 

Одлуком. 

О преношењу на коришћење средстава у 

јавној својини, уз упис права коришћења, 

(чл.23.став2.), давању ствари у јавној својини на 

коришћење јавним предузећима и друштвима 

капитала на основу посебног уговора (члан 

23.став3.), као и о улагању средстава у јавној 

својини у капитал јавних предузећа и друштава 

капитала (члан 23. став 4.), на предлог надлежне 

управе, одлучује Скупштина града. 

Решење којим се непокретне ствари дају 

на коришћење садржи, назив, пословно седиште 

правног лица коме се непокретне ствари дају на 

коришћење, адресу, зону и површину 

непокретних ствари, одредбу да се непокретне 

ствари дају на коришћење уз обавезу плаћања 

комуналних трошкова, рок за закључење 

уговора о давању непокретних ствари на 

коришћење и друге потребне елементе. 

Решење Градоначелника или 

Скупштине града је коначно. 

На основу коначног решења закључује 

се Уговор о коришћењу непокретности у јавној 

својини Града. Уговор у име Града потписује 

Градоначелник. 

 

Члан 25. 

 

На захтев државних органа и 

организација односно органа и организација 

локалне 

самоуправе, правних лица и других 

организација, простор у службеним зградама 

(канцеларијски простор) односно службени 

простор (сале), може се дати на привремено, 

односно повремено коришћење, са накнадом 

или без накнаде, за рад, одржавање састанака, 

промоција и манифестација од општег 

друштвеног значаја, подносиоцу захтева. 

Штету насталу на опреми и у 

службеном простору за време привременог 

односно повременог коришћења истог,сноси 

лице коме је простор дат на коришћење. 

 

Члан 26. 

 

 О распореду коришћења пословног 

простора између органа и служби Града 

(канцеларијски простор), закључком одлучује 

Градоначелник. 

О давању службеног простора (сале) на 

повремено коришћење, решењем одлучује 

градска управа надлежна за опште послове. 

 

Члан 27. 

 

Покретне ствари у јавној својини Града, 

могу се дати на коришћење директним и 

индиректним корисницима буџетских средстава 

Републике Србије, Аутономне Покрајине 

Војводине и Града Сремска Митровица, јавним 

предузећима, агенцијама и привредним 

друштвима основаним од стране Града, у сврху 

обављања њихове делатности, ако у одређеном 

временском периоду, нису неопходне за 

обављање послова органа Града. 

О давању на коришћење покретних 

ствари, ако су у питању покретне ствари чија 

појединачна вредност прелази доњи гранични 

износ набавке мале вредности утврђен законом, 

одлучује Градско веће, закључком. 

Ако се ради о покретним стварима 

нижом од вредности утврђене у ставу 2. овог 

члана, о давању на коришћење решењем 

одлучује начелник градске управе надлежне за 

опште и заједничке послове. 

 Уговором који на основу акта 

надлежног органа, закључује начелник градске 

управе надлежне за управљање покретним 

стварима са правним лицем коме се ствар даје 

на коришћење, ближе се уређују међусобни 

односи у вези са давањем ствари на коришћење. 

 

Закуп пословног простора и других 

непокретних ствари у јавној својини 

Града 

 

Члан 28. 

 

Непокретне ствари у јавној својини 

Града могу се давати у закуп. 

По правилу, непокретне ствари из става 

1. овог члана дају се у закуп у поступку јавног  

надметања или прикупљања писаних понуда. 

Изузетно од става 2. овог члана, давање 

у закуп пословног простора може да се врши и 

ван поступка јавног надметања односно 

прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: 

непосредна погодба), у случајевима 

предвиђеним Уредбом и овом Одлуком.. 

Непокретне ствари у јавној својини 

Града дају се у закуп на начин и по поступку 

утврђеном Уредбом. 
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Члан 29. 

 

Одлуку о расписивању огласа за јавно 

надметање и прикупљање писаних понуда за 

закуп пословног простора, у форми закључка, 

на предлог Дирекције, доноси Градоначелник. 

Обавезна садржина огласа, прописана је 

Уредбом, а оглас може да садржи и друге 

потребне елементе. 

Стручно-административне послове у 

поступку расписивања огласа за јавно 

надметање и прикупљање писаних понуда за 

закуп пословног простора и других 

непокретностиу јавној својини Града, обавља 

Дирекција. 

Рок за подношење пријава за јавно 

надметање односно прикупљање писаних 

понуда, не може бити краћи од 8 нити дужи од 

30 дана од дана објављивања огласа. 

 

Члан 30. 

 

Висина почетног износа закупнине за 

закуп службених зграда и пословних просторија 

у јавној својини Града (у даљем тексту: 

пословни простор) одређује се на основу, 

процене тржишне вредности закупнине коју 

утврђује надлежни порески орган, изражене у 

дин/м², у складу са чл.51. став 1. ове Одлуке. 

Висина закупнине за непокретне ствари 

које нису пословни простор, утврђује се 

применом посебних прописа. 

 

Члан 31. 

 

Износ депозита утврђује Дирекција у 

висини шест почетних месечнх закупнина. 

Учесник огласа депозитом јемчи да ће 

закључити уговор о закупу, уколико његова 

понуда у поступку по огласу буде утврђена као 

најповољнија. 

Депозит се уплаћује на посебан рачун, 

приликом подношења пријаве за јавно 

надметање, односно подношења писане понуде. 

 

Члан 32. 

 

Поступак по огласу спроводи Комисија 

за спровођење поступка јавног надметања 

односно прикупљања писаних понуда, односно 

непосредне погодбе (у даљем тексту: Комисија), 

коју именује Градоначелник. 

Комисија се састоји од председника, 

заменика председника, два члана и њихових 

заменика. 

Заменик председника односно заменик 

члана учествује у раду Комисије само у 

одсутности председника односно члана 

комисије. 

Задатак Комисије је да спроведе 

поступак по огласу за прикупљање писаних 

понуда, односно по огласу за јавно надметање и 

утврди најповољнију писану понуду, односно 

лице које понуди да плати највећи износ 

закупнине. 

О поступку јавног надметања, односно 

прикупљању писаних понуда води се записник. 

Стручно-административне послове за 

Комисију обавља Дирекција. 

 

Члан 33. 

 

Садржина пријаве, односно понуде 

прописана је Уредбом. 

По истеку рока за прикупљање писаних 

понуда, односно за подношење пријава за јавно 

надметање, не могу се подносити нове понуде и 

пријаве, нити мењати и допуњавати понуде 

послате у року. 

Понуде, односно пријаве које су поднете 

после одређеног рока, одбацују се као 

неблаговремене. 

 

Члан 34. 

 

Комисија која спроводи поступак по 

огласу за прикупљање писаних понуда, односно 

јавно надметање,  утврђује колико је понуда и 

пријава поднето, да ли су поднете у року, који 

су учесници огласа, односно њихови 

пуномоћници присутни на отварању понуда, 

односно јавном надметању. 

 

Критеријум по коме се у поступку 

давања у закуп бира најбољи понуђач, јесте 

критеријум највише понуђене закупнине, друге 

погодности се не узимају у обзир. 

 

Члан 35. 

 

По окончању поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писаних 

понуда, Комисија доставља записник са 

предлогом решења да се пословни простор да у 

закуп учеснику огласа са утврђеном 

најповољнијом писаном понудом, односно са 

учесником јавног надметања који је понудио да 

плати највећи износ закупнине, Градоначелнику 

на одлучивање. 
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Градоначелник доноси решење о давању 

у закуп пословног простора, које садржи: име, 

назив, пословно седиште, односно адресу лица 

коме се непокретне ствари дају у закуп, адресу, 

зону и површину непокретне ствари, односно 

опис покретне ствари, износ месечне закупнине, 

рок за закључење уговора о закупу и друге 

потребне елементе. 

 

Решење Градоначелника је коначно. 

На основу коначног акта 

Градоначелника, уговор о закупу пословног 

простора закључује Дирекција. 

 

Уколико учесник огласа из става 1. овог 

члана одустане од закључења уговора о закупу  

пословног простора, расписује се нови оглас за 

прикупљање писаних понуда, односно за јавно 

надметање. 

 

Члан 36. 

 

Учесници огласа за прикупљање 

писаних понуда, односно за јавно надметање, 

чија понуда није утврђена као најповољнија, 

имају право на повраћај положеног депозита у 

року од 8 дана од дана спровођења поступка 

јавног надметања, односно прикупљања 

писаних понуда, без обрачунате камате, уз 

умањење за 5% на име трошкова спровођења 

поступка по огласу. 

 

Учеснику огласа са утврђеном 

најповољнијом понудом са којим се закључује 

уговор о закупу, уплаћени депозит се 

прерачунава у закупнину  

 

Уколико учесник огласа са утврђеном 

најповољнијом понудом одустане од закључења 

уговора о закупу, нема право на повраћај 

положеног депозита. 

 

Члан 37. 

 

 Давање у закуп гаража које су у јавној 

својини Града врши се у складу са Уредбом, а 

на све оно што није регулисано Уредбом 

примењују се одредбе Одлуке о закупу гаража 

коју доноси Надзорни одбор Дирекције, а која 

мора бити у складу са Законом и Уредбом. 

 

 Појединачни акт о додели у закуп 

гаража доноси Надзорни одбор Дирекције, по 

претходно спроведеном поступку на начини 

предвиђен прописима из претходног става. 

Закуп пословног простора и других 

непокретних ствари у јавној својини 

Града непосредном погодбом 

 

Члан 38. 

 

Непокретности у јавној својини Града 

могу се дати у закуп непосредном погодбом 

хуманитарним организацијама, политичким 

странкама, организацијама и удружењима 

грађана из области здравства, културе, науке, 

просвете, спорта, социјалне и дечије заштите и 

сл. под условима да тај простор не користе за 

остваривање прихода. 

Непокретности у јавној својини Града 

могу се дати у закуп непосредном погодбом 

уколико је Град остао уписан као сувласник на 

тој непокретности са другим  власником, после 

окончаног поступка реституције, али не испод 

тржишне висине закупнине за ту непокретност. 

Непокретности у јавној својини Града 

могу се дати у закуп непосредном погодбом и у 

другим случајевима у складу са Уредбом. 

 О давању у закуп непокретних ствари 

непосредном погодбом, одлучује 

Градоначелник, на предлог Комисије из члана 

32. ове Одлуке. 

 

Посебне одредбе о евиденцији 

пословног простора 

 

Члан 39. 

 

 Уколико одређени пословни простор 

није уписан у евиденцију пословног простора, 

који води Дирекција, или Град по било ком 

основу стекне или прибави у својину нови 

пословни простор, као и када дође до промена 

које је потребно регистровати у евиденцији, 

Дирекција покреће поступак за упис у 

евиденцију, достављањем предлога закључка о 

уносу у евиденцију, брисању из евиденције или 

променама на одређеном пословном простору 

са одговарајућом документацијом, 

Градоначелнику. 

 Градоначелник, по предлогу Дирекције,  

закључком одлучује о променама у евиденцији 

пословног простора, осим у случају кад 

промене у евиденцији треба извршити на 

основу правноснажних судских одлука или 

правноснажних одлука других државних органа 

(Дирекција за реституцију и сл.), у ком случају 

Дирекција обавештава Градоначелника о 

правном основу, а Градоначелник , уколико су 

се за то стекли услови закључком  констатује 
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наступање промена и задужује Дирекцију, да 

евиденцију у складу с тим ажурира. 

 

Закључење уговора, права и обавезе 

уговорних страна и престанак уговора 

о давању у закуп, односно на 

коришћење ствари у јавној својини 

 

Члан 40. 

 

 Уговор о давању ствари у јавној својини 

на коришћење, односно  у закуп закључује се у 

складу са овом Одлуком, на основу коначног 

акта донетог од стране надлежног органа. 

Лица којима се ствари у јавној својини 

Града дају у закуп, односно на коришћење 

дужна  су да закључе уговор у року од 8 (осам) 

дана од дана пријема коначног акта, осим ако у 

том року не дође до закључења уговора 

искључивом кривицом Града. 

 

Члан 41. 

 

Уговор о закупу, односно коришћењу ствари у 

јавној својини Града садржи: 

1. уговорне стране, 

2. датум и место закључења, 

3. податке о стварима, 

4. период за који се уговор закључује, 

5. износ закупнине, осим ако се ствари у 

својини Града дају на коришћење без накнаде, 

6. рок и начин плаћања закупнине, 

7. права и обавезе уговорних страна, 

8. делатност коју ће закупац обављати у 

пословном простору, 

9. одредбу да закупац може мењати делатност 

за време трајања закупа, уз сагласност 

Градоначелника, која се даје на предлог 

Дирекције, 

10. одредбу о средству обезбеђења плаћања 

будућег закупа, трошкова електричне енергије, 

комуналних и других трошкова који проистичу 

из закупа односно коришћења пословног 

простора (хипотека на непокретностима, залога 

на покретним стварима, неопозива банкарска 

гаранција, меница или депозит), по избору 

Дирекције у висини преосталог износа 

закупнине који није обезбеђен депозитом за 

целокупни период трајања закупа за односни 

пословни простор, односно у висини и за 

период који одреди Дирекција за електричну 

енергију, комуналне и друге трошкове. 

11. одредбу о измени висине закупнине у 

складу са Одлуком, 

12. одредбе о престанку уговора, 

13. потписе уговорних страна и 

14. друге потребне податке. 

 

Члан 42. 

 

Уговори о закупу и о давању на 

коришћење ствари у јавној својини Града 

закључују се на одређено време у складу са 

овом Одлуком, на период који не може бити 

дужи од 5 (пет) година, осим у случајевима 

посебно предвиђеним овом Одлуком. 

 

Члан 43. 

 

Лице коме су непокретне ствари у јавној 

својини Града дате у закуп, односно на 

коришћење, у обавези је да: 

1.користи непокретне ствари, а уколико је 

уговором предвиђена намена, непокретне 

ствари користе у складу са наменом, 

2. не даје непокретне ствари у подзакуп, нити на 

било који други начин располаже 

непокретним стварима, 

3. у одређеном року плаћа закупнину, 

4. сноси трошкове текућег одржавања, хитних 

интервенција, коришћења заједничких 

просторија и комуналних услуга, 

5.чува и одржава уређаје, апарате и другу 

опрему са којом су непокретне ствари дате у 

закуп, 

6. омогући и не омета инвестиционо одржавање, 

уколико је потребно да се изврши, 

7. изврши реконструкцију или санацију 

непокретних ствари, уколико је она одређена 

као 

услов давања у закуп, 

8. преда непокретне ствари по истеку закупа, 

односно рока у коме су те ствари дате на 

коришћење, са доказима о плаћеним 

комуналним трошковима за период коришћења 

непокретних ствари, 

9. надокнади сваку штету на непокретним 

стварима и опреми која му је предата на 

коришћење, осим оне настале услед редовне 

употребе. 

Уколико лице непокретне ствари које су 

му дате у закуп, даје у подзакуп или на други 

начин истим располаже, губи право закупа 

односно коришћења, а уколико то чини лице 

коме су непокретне ствари дате у закуп, 

односно на коришћење непосредном погодбом, 

убудуће, губи право доделе непокретних ствари 

на коришћење и право давања у закуп 

непосредном погодбом. 
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Члан 44. 

 

Уговор о закупу, односно коришћењу 

непокретних ствари у јавној својини Града 

престаје сагласно Закону о облигационим 

односима. 

Град може отказати уговор уколико 

закупац поступа супротно обавезама из члана 

43. ове Одлуке, као и из следећих разлога: 

- уколико закупац два месеца узастопно не 

измири обавезе по основу закупнине, 

-  уколико у роковима доспелости не плаћа 

електричну енергију, комуналне и друге 

трошкове, односно свака три месеца не достави 

доказе о плаћеним трошковима. 

-  уколико су непокретне ствари потребне Граду 

за друге намене. 

 

Члан 45. 

 

Уговорне стране могу раскинути уговор 

ако се због промењених околности, које се нису 

могле предвидети у тренутку закључења 

уговора, не може остварити сврха уговора. 

 

Члан 46. 

Закупац, односно корисник, је дужан да, 

са надлежним правним субјектима, закључи 

уговоре о плаћању свих редовних трошкова 

који простичу из коришћења пословног 

простора, у смислу члана 17. ове Одлуке, а 

према условима које прописују надлежни 

правни субјекти.  

Трошкови из претходног става не 

урачунавају се у износ закупнине. 

 

 

IV ЗАКУПНИНА 

 

Члан 47. 

 

Закупнина за пословни простор односно 

другу непокретност која се даје у закуп 

утврђена уговором о закупу након спроведеног 

прописаног  поступка, се плаћа до десетог у 

месецу за претходни месец. 

Уколико је у поступку давања 

непокретних ствари у јавној својини Града у 

закуп јавним надметањем, прикупљањем 

писаних понуда и непосредном погодбом 

утврђено плаћање закупнине унапред за 

одређени период или другачији начин плаћања, 

закупнина се плаћа у складу са тим условима. 

Закупнина утврђена уговором о закупу 

је у бруто износу, са урачунатим порезом на 

додату вредност и усклађују се месечно за 

висину индекса потрошачких цена, према 

подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике, кад индекс повећања пређе 

5%. 

 

Члан 48. 

 

Закупац, може да врши инвестиционо 

одржавање непокретних ствари које су му дате 

у закуп, према уобичајеним стандардима и 

важећим прописима у области грађевинарства. 

Поступак за признавање трошкова 

инвестиционог одржавања прописан је 

Уредбом. 

Стручни надзор у току извођења радова 

врши Дирекција. 

Закупац који је уз сагласност 

закуподавца у инвестиционо одржавање у 

пословни простор, у смислу овог члана, уложио 

сопствена средства, има право на умањење 

закупнине у износу од највише 50% од месечне 

закупнине, за период који одговара висини 

уложених средстава, без могућности 

признавања својинских права на пословном 

простору по основу улагања средстава. 

 

У случају улагања сопствених средстава 

у инвестиционо одржавање, закуп може да траје 

дуже од рока утврђеног овом Одлуком, у 

зависности од висине улагања, али не више од  

пет (5) година. 

 

Решење о признавању закупцу 

уложених средстава у инвестиционо одржавање 

на непокретности у јавној својини, као и 

умањењу закупнине по том основу, односно 

продужењу трајања закупа, по предлогу 

Дирекције, а по претходно спроведеном 

поступку у складу са Уредбом, доноси 

Градоначелник. 

 

Члан 49. 

 

 Закуподавац може, по захтеву закупца, у 

случају извођења обимнијих радова на јавној 

површини и немогућности приступа пословном 

простору у дужем временском периоду, 

умањити закупнину утврђену уговором, за 

највише 50% за време трајања радова. 

 

 Решење о умањењу закупнине у смислу 

претходног става доноси Градоначелник, по 

предлогу Дирекције. 
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Члан 50. 

 

Закупац, односно корисник је дужан да 

по престанку уговора у одређеном року 

испразни и преда непокретне ствари које су 

биле предмет закупа, Граду. 

Уколико закупац, односно корисник не 

поступи у складу са ставом 1. овог члана, 

Дирекција покреће поступак за испражњење и 

преузимање тих непокретних ствари. 

 

Члан 51. 

 

Почетни износ  закупнине за пословни 

простор у јавној својини Града који се даје у 

закуп утврђује се на основу процене тржишне 

вредности закупнине од стране надлежног 

пореског органа, изражене у дин/м², а на основу 

локације пословног простора и квалитета 

пословног простора.  

Износ закупнине за пословни простор 

који се даје у закуп непосредном погодбом 

одређује се у висини почетног износа закупнине 

утврђеног на начин из претходног става, 

уколико овом Одлуком није нешто друго 

прописано. 

 

Члан 52. 

 

Према погодностима које пружа 

локација на којој се налази пословни простор у 

јавној својини Града, утврђују се следеће зоне:  

 

 1.ЕКСТРА ЗОНА коју чине: 

       - Житни трг, 

       - Трг Светог Стефана 

       - Соларски трг 

       - Трг Ћире Милекића 

       - Градски парк 

       - Краља Петра Првог до улице Стари 

шор 

       - Трг Светог Димитрија до зграде 

органа градских управа и зграде Завода за    

       заштиту споменика културе 

        - Трг Војвођанских бригада. 

  

  2.ПРВА ЗОНА коју чине: 

       - Трг Николе Пашића 

       - Занатлијска 

       - Музејска 

       - Рибарска обала 

       - Масарикова 

       - улица Светог Саве 

       - Трг Светог Димитрија (део који 

није у екстра зони) 

       - Доситејева 

       - Паробродска 

       - Пушкинова 

       - Зелена пијаца 

       - Краља Петра Првог (део који није у 

екстра зони) 

       - Вука Караџића 

       - стамбено насеље Матије Хуђи 

 

 3. ДРУГА ЗОНА коју чине: 

       - Шећер сокак 

       - Стари шор 

       - Арсенија Чарнојевића 

       - Змај Јовина 

       - Ђуре Јакшића 

       - Др Илије Бајића 

       - Пролаз „Зелено дрво“ између улица 

Краља Петра Првог и Шећер сокак 

       - Променада 

       - Светла 

       - 28. марта 

       - Пиварска 

       - Кузминска 

       - Бранка Радичевића 

       - Водна 

       - Илариона Руварца 

       - Светозара Милетића 

       - Јупитерова 

       - Булевар Константина Великог (до 

улице Милана Тепића) 

       - Стамбено насеље Стари мост 

       - Деканске баште 

       - Железничка 

       - Фрушкогорска (до улице Милоша 

Обилића) 

       - Ратарска 

       - Максима Горког 

       - Мачванска Митровица улица 

Мачвански кеј 

 

4.ТРЕЋА ЗОНА коју чине: 

       - сви пословни простори који не 

спадају у напред наведене зоне, а налазе се у 

Сремској Митровици, приградским насељима и 

селима спадају у трећу зону. 

 

Члан 53. 

 

Према делатности коју ће закупац у 

пословном простору обављати, пословни 

простор Града сврстава се у следеће групе: 

-делатност ради стицања прихода, 

-делатност политичких странака, 

-делатност хуманитарних организација, 

организација и удружења грађана из области 
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здравства, културе, науке, просвете, спорта, 

социјалне и дечије заштите, удружења особа са 

инвалидитетом и слично, под условима да тај 

простор не користе за остваривање прихода. 

 

Члан 54. 

 

 Квалитет пословног простора утврђује 

се према стању пословног простора увидом на 

лицу места, као и према подацима из 

евиденције пословног простора коју води 

Дирекција. 

 

Члан 55. 

 

Месечна закупнина за 1 м2 пословног 

простора у којој делатност обављају 

регистроване политичке странке, утврђује се у 

износу од 5 % од закупнине утврђене на начин 

из члана 51. ове Одлуке. 

Предност у давању у закуп пословног 

простора ради обављања делатности 

политичких странака имају оне политичке 

странке које имају одборнике у Скупштини 

Града, посланике у Народној скупштини 

Републике Србије, посланике у Скупштини АП 

Војводине, па тек потом остале регистроване 

политичке организације. 

Месечна закупнина за 1 м2 пословног 

простора у којој делатност обављају 

хуманитарние организације, организације и 

удружења грађана из области здравства, 

културе, науке, просвете, спорта, социјалне и 

дечије заштите, удружења особа са 

инвалидитетом и слично,под условом да се 

пословни простор не користе за остваривање 

прихода, утврђује се у износу од 10% од 

закупнине утврђене на начин из члана 51. ове 

Одлуке. 

 

V НАДЗОР И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Члан 56. 

 

Надзор над применом одредаба Закона, 

Уредбе, других подзаконских прописа и ове 

Одлуке, о прибављању, управљању и 

располагању стварима у јавној својини Града 

Сремска Митровица врши градска управа 

надлежна за буџет и финансије 

 

Члан 57. 

 

Дирекција и остала правна лица којима 

су непокретности у јавној својини дате на 

управљање, подноси Скупштини Града 

извештај о стању непокретности у јавној 

својини, најкасније до 31.маја текуће године, за 

претходну годину. 

 

Члан 58. 

 

Кад ствар у јавној својини дају у закуп 

носиоци права коришћења, у смислу одредаба 

Закона о јавној својини (установе, јавна 

предузећа и сл. чији је оснивач Град), а не Град, 

дужни су да претходно прибаве сагласност 

Градоначелника. 

Захтев за сагласност из става 1. овог 

члана упућује се Градоначелнику преко 

Дирекције. 

Правна лица из става 1. овог члана 

дужна су да се код давања ствари у јавној 

својини у закуп придржавају одредаба Закона, 

Уредбе и ове Одлуке. 

Правно лице из става 1. овог члана, 

дужно је да о давању у закуп обавести 

Дирекцију у року од осам дана, рачунајући од 

дана закључивања уговора. 

 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 59. 

 

Уговори о коришћењу односно закупу 

пословног простора Града закључени до дана 

ступања на снагу ове Одлуке, остају на снази до 

истека рока на који су закључени. 

Дирекција је дужна да у року од 90 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке, уговоре о 

закупу пословног простора закључене са јавним 

предузећима, установама и привредним 

друштвима чији је оснивач Град, усагласи са 

одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 60. 

 

 Закупци пословног простора и других 

непокретних ствари у јавној својини Града, који 

до 31.12.2014. године измире своје доспеле 

обавезе по основу закупа као и споредна 

давања, у висини од 85%, сматраће се да су 

измирили обавезе у целости. 

 

Члан 61. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 

да важи Одлука о закупу пословног 
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простора(„Сл. лист општина Срема“ бр. 2/2002, 

29/2004 и 5/2005).  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 

Сремска Митровица“, а примењиваће се од 

01.01.2015. године, осим члана 60. који се 

примењује од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

Број: 46-93/2014-I  

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 
 

 

268. 

 

 

 

 На основу члана 7. и члана 15. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр.62/2006, 47/2011, 93/2012 и 

99/2013) и члана 35. став 1. тачка 3. Статута 

града Сремска Митровица („Службени лист 

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

Скупштина града Сремска Митровица на 

седници одржаној дана 17.12.2014.године, 

донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним комуналним 

таксама („Службени лист града Сремска 

Митровица“, бр. 13/13), додаје се члан 15. који 

гласи: 

 

„Члан 15. 

 

 „За обвезнике локалне комуналне таксе  

за истицање фирме на пословном простору који 

су измирили обавезе по основу локалне 

комуналне таксе и споредна пореска давања 

закључно са 31. децембром текуће године,  

Градска управа за буџет и финансије отписаће 

10% задужења за текућу годину приликом 

аконтационог задужења 15. фебруара наредне 

године. 

 За обвезнике локалне комуналне таксе 

којима обавезу по основу локалне комуналне 

таксе утврђује решењем Градска управа за 

урбанизам, комуналне и инспекцијске послове, 

на основу уговора закључених на период од две 

и више година, а који су измирили обавезе по 

основу локалне комуналне таксе и споредна 

пореска давања закључно са 31. децембром 

текуће године, Градска управа за урбанизам, 

комуналне и инспекцијске послове умањиће 

наредне године за 10% обавезу по основу 

локалне комуналне таксе која би била утврђена 

решењем, у складу са предметним тарифним 

бројем Тарифе локалних комуналних такси. 

Обавеза по основу локалне комуналне таксе 

коју утврђује Градска управа за урбанизам, 

комуналне и инспекцијске послове у текућој и 

наредној години мора бити утврђена по основу 

истог тарифног броја.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Сремска Митровица“, а примењује се од 

01.01.2015. године. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 434-35/2014- I  

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 
 

 

 

269. 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС,  50/2013 - одлука УС и 

98/2013 – одлука УС), члана 9, став 5 Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 
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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 17.12.2014.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ САЛАШ 

НОЋАЈСКИ 1 ГРАД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

 

Овом Одлуком приступа се изради 

Плана детаљне регулације радне зоне Салаш 

Ноћајски 1, Град Сремска Митровица (у даљем 

тексту:  План детаљне регулације). 

 

 

Члан 2. 

 

 

Циљ доношења плана је стварање 

планског основа за реализацију планских 

поставки Просторног плана општине   Сремска 

Митровица до 2028. („Службени лист  Града 

Сремска Митровица“, број  9 /2009)) и Плана 

генералне регулације града Сремске 

Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице 

(„Службени лист Града Сремска Митровица“, 

број 11/2009), односно стварање могућности за 

формирање радне зоне у Салашу Ноћајском. 

 

Обухват плана се једним делом налази у 

обухвату ПГР, а већим делом у рубној зони , 

односно у атару насеља Салаш Ноћајски у 

обухвату Просторног плана Општине Сремска 

Митровица (*односно Просторног плана 

територије Града Сремска Митровица који је у 

поступку усклађивања са Законом). ПГР-ом 

планирана намена простора је становање са 

делатностима малих густина, ПП-ом планирана 

радна зона. 

 

Доношењем урбанистичког плана за 

формирање радне зоне створили би се услови за 

усклаживање планираних намена и за 

претварање пољопривредног земљишта у 

грађевинско земљиште на ком би се градили, 

пре свега објекти малих и средњих предузећа за 

израду чамаца, јахти, катамарана, плутајућих 

објеката : понтона, сплавова и занатских 

предузећа компатибилних делатности уз 

основну намену (опремање пловила, плутајућих 

објеката и слично), обејката становања са 

делатностима малих густина и објеката у путној 

привреди, услужних објеката и сличних 

објеката које својм наменом не производе 

негативан утицај на своје окружење. 

 

Поред објеката у појединачним 

комплексима би се свакако изградила и 

неопходна инфраструктура у функцији радне 

зоне.  

Подела простора у обухвату плана определила 

би урбанистичке зоне за појединачне намне у 

оквиру претежне намне ( зоне које се наслањају 

на стамбени блок насеља Криваја са 

делатностима које имају најмањи утицај на 

постојећу намену и  зоне за мала и средња 

предузећа у основној намени изради пловила и 

плутајућих објеката) уз уважавање намене 

постојећих објеката. 

Позитиван ефекат реализације 

планских поставки је обезбеђење радних 

комплекса традиционалне делатности у 

мачванском делу територије Града Сремска 

Митровица – бродоградња и упошљавање 

квалификоване редне снаге у овој специфичној 

области, уклапање простора ван насеља 

Мачванска Митровица (обухват плана је у атару 

Салаша Ноћајског, а наслања се директно на 

грађевинско подручје насеља Мачванска 

Митровица) на постојећу радну зону са јужне 

стране постојећег државног пута ( силоси, 

занатска ливница, каменорезачка радња и сл.) и 

услова за прибављање земљишта у приватној 

својини за организацију простора јавних 

садржаја на земљишту у јавној намени 

(приступни пут). 

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. 

Негативан ефекат реализације 

планских поставки ПДР је утицај планиране 

намене на измену пољопривредног земљишта у 

грађевинско земљиште, промена пејсажа, као и 
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синергијски утицај у утицајном подручју плана. 

У простору обухвата плана могуће је очекивати 

појачани ниво буке. 

 

 

Члан 3. 

 

 

 Граница обухвата Плана ( прелиминарна 

) заузима простор око  6,67ha. У обухвату плана 

су следеће парцеле:  4404 државни пут, 4402 

канал, 2337/2 некатегорисани пут, 2336, 2335, 

2334, 2333, 2332, 2330, 2329, 2328, 2327, 2326, 

2325, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 2318, 

2317, 2316 и 2315 к.о. Салаш Ноћајски .  

У нарави простор је углавном обрадиво 

земљиште – оранице под ратарским културама 

са благим, више незнатним нагиб ка југу и 

постојећем мелиоративном каналу. Саобраћајни 

прикључак је могућ на постојећи државни пут 

са комуникацијом преко постојећег 

некатегорисаног пута које се планира за 

проширење. На простору обухвата постоји 

неколико изграђених објеката ( становање у 

атару и пословни објекат ). Парцеле су у 

највећем проценту у приватном власништву. 

 

 

Члан 4. 

 

 

Садржина плана прописана је Законом, 

и у овом случају као обавеза његове израде 

одређена претходно донетим Просторним 

планом Општине Сремска Митровица и Планом 

генералне регулације града Сремска 

Митровица, Лаћарка и Мачванске Митровице. 

 

План детаљне регулације садржи нарочито: 

1) границе плана и обухват 

грађевинског подручја, поделу простора на 

посебне целине и зоне; 

2) детаљну намену земљишта;  

3) регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних 

површина (нивелациони план); 

5) попис парцела и опис локација за 

јавне површине, садржаје и објекте; 

6) коридоре и капацитете за 

саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских 

споменика и заштићених природних целина; 

8) локације за које се обавезно 

израђује урбанистички пројекат или расписује 

конкурс;  

9) правила уређења и правила грађења 

по целинама и зонама; 

10) друге елементе значајне за 

спровођење плана детаљне регулације. 

 

 За зоне урбане обнове планом детаљне 

регулације разрађују се нарочито и 

композициони или обликовни план и план 

партерног уређења. 

 

 Када се урбанистичким планом намена 

земљишта мења тако да нова намена захтева 

битно другачију парцелацију план детаљне 

регулације може садржати и план парцелације.”  

Саставни део плана су : 

1) правила уређења; 

2) правила грађења; 

3) графички део. 

 

 Правила уређења у плану детаљне 

регулације садрже нарочито: 

 

1) концепцију уређења карактеристичних 

грађевинских зона или 

карактеристичних целина одређених 

планом према морфолошким, планским, 

историјско-амбијенталним, обликовним 

и другим карактеристикама;  

2) урбанистичке и друге услове за уређење 

и изградњу површина и објеката јавне 

намене и мреже саобраћајне и друге 

инфраструктуре, као и услове за њихово 

прикључење;  

3) степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама 

или зонама из планског документа, који 

је потребан за издавање локацијске и 

грађевинске дозволе; 

4) опште и посебне услове и мере заштите 

природног и културног наслеђа, 
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животне средине и живота и здравља 

људи; 

5) посебне услове којима се површине и 

објекти јавне намене чине 

приступачним особама са 

инвалидитетом, у складу са стандардима 

приступачности;  

6) попис објеката за које се пре обнове или 

реконструкције морају израдити 

конзерваторски или други услови за 

предузимање мера техничке заштите и 

других радова, у складу са посебним 

законом; 

7) мере енергетске ефикасности изградње; 

8) друге елементе значајне за спровођење 

планског документа. 

 

 Правила уређења за делове у обухвату 

планских докумената за које је одређена даља 

планска разрада су правила усмеравајућег 

карактера за даљу планску разраду. 

 

 Правила грађења у плану детаљне 

регулације садрже нарочито: 

1) врсту и намену објеката који се могу 

градити у појединачним зонама под 

условима утврђеним планским 

документом, односно врсту и намену 

објеката чија је изградња забрањена у 

тим зонама; 

2) услове за парцелацију, препарцелацију 

и формирање грађевинске парцеле, 

као и минималну и максималну 

површину грађевинске парцеле; 

3) положај објеката у односу на 

регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле; 

4) највећи дозвољени индекс заузетости 

или изграђености грађевинске 

парцеле; 

5) највећу дозвољену висину или 

спратност објеката; 

6) услове за изградњу других објеката на 

истој грађевинској парцели; 

7) услове и начин обезбеђивања 

приступа парцели и простора за 

паркирање возила. 

 

 Правила грађења израђују се за 

претежне намене, односно зоне у обухвату 

плана, а односе се на појединачне грађевинске 

парцеле у мери довољној да буду основ за 

издавање локацијске дозволе на укупном 

земљишту обухваћеном планом, осим за 

грађевинско земљиште обухваћено планом за 

које је одређена обавеза даље планске разраде.  

Правила грађења утврђују се према месним 

приликама или у складу са актом којим се 

уређују општи услови о парцелацији и 

изградњи. 

 Правила грађења могу да садрже и друге 

услове архитектонског обликовања, 

материјализације, завршне обраде, колорита и 

друго.” 

 

 Графичким делом планског документа 

приказују се решења у складу са садржином 

плана. 

 

 Графички део урбанистичког плана 

израђује се по правилу на овереном 

катастарско-топографском, односно овереном 

топографском плану, односно овереном 

катастарском плану.  

План детаљне регулације садржи 

текстуални и графички део. 

 

Члан 5. 

 

 

 Рок за израду нацрта  Плана детаљне  

регулације износи шест месеци  од дана 

доношења ове Одлуке. 

 

 

Члан 6. 

 

 

 За носиоца израде Плана детаљне 

регулације одређује се Ј.П. „Дирекција за 

изградњу Града Сремска Митровица“.  

 

 

Члан 7. 

 

 

 Средства за израду Плана детаљне  

регулације обезбеђују се у буџету, или из 

других извора, у складу са законом. 
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Члан 8. 

 

 

 Предлог  Плана детаљне  регулације, 

пре подношења органу надлежном за његово 

доношење, подлеже стручној контроли и излаже 

се на јавни увид у 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. 

 

 

Члан 9. 

 

 

Саставни део ове одлуке је Решење да се 

за План детаљне регулације радне зоне Салаш 

Ноћајски 1, Град Сремска Митровица не 

израђује стратешка процена утицаја на животну 

средину, број: 501- 190/2014-VI, донето од 

стране Градске управе за урбанизам, комуналне 

и испекцијске послове Града Сремска 

Митровица. 

 

 

Члан 10. 

 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 

Сремска Митровица“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 350-238/2014- I  

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 

270. 

 

 

 

 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  

17.12.2014. године, донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

I 

 

 

 

 ДОНОСИ СЕ Стратегија развоја 

социјалне заштите Града Сремска Митровица 

2014-2019.године. 

 

 Саставни део овог закључка је 

Стратегија развоја социјалне заштите Града 
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УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

  

 

„ ДРУШТВО ЈЕ РАЗВИЈЕНО ОНОЛИКО КОЛИКО СЕ БРИНЕ О СВОЈИМ 

НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ЧЛАНОВИМА!“ – ово би требало да буде крајњи циљ развоја социјалне 

заштите у Граду Сремска Митровица. 

 

 

Израдом Стратегије развоја социјалне заштите, доприноси се сензибилизацији  друштвене 

средине за социјалну проблематику, стварају се услови да се у периоду 2014- 2019. године,   

унапреди систем социјалне заштите у Граду Сремска Митровица,  обезбеди ефикаснија  

заштита и помоћ  маргинализованим групама,  да се задрже постојеће услуге, а тамо где је 

то могуће, подигне ниво постојећих и уведу нове услуге социјалне заштите. 

 

Доследном применом овог документа, лакше ће се  препознати  проблеми и потребе 

осетљивих група (особе са инвалидитетом, стари, жртве породичног насиља, Роми...), и за 

оне који се издвајају као приоритетни, лакше ће се пронаћи одговарајућа  решења . 

 

Правци развоја социјалне заштите усмерени су на побољшање социјалног статуса грађана на 

личном, породичном и ширем друштвеном плану. 

Стратегија треба да допринесе побољшању квалитета услуга које пружају установе 

социјалне заштите на територији Града Сремска Митровица, али и да додатно стимулише  

још увек недовољно развијен приватни сектор у овој области. 

Само њиховим међусобним повезивањем и успостављањем добре сарадње са цивилним 

друштвом , систем социјалне заштите може бити заиста унапређен 

 

Град Сремска Митровица ће, у овом периоду, усмерити све расположиве капацитете ка 

обезбеђивању квалитетне социјалне заштите, а самим тим и квалитетнијег живота својих 

грађана! 

 

 

 

 

                                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                               Бранислав Недимовић 
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УВОД 

 

 

Град Сремска Митровица  је у складу са Законом о социјалној заштити,  Националном стратегијом за 

смањење сиромаштва у Србији, Националном стратегијом запошљавања  и Стратегијом локалног 

одрживог развоја,  препознао  потребу системског планирања у области социјалне заштите у наредном 

петогодишњем периоду, чиме се на системски и организован начин приступа решавању социјалних 

проблема,  задовољавању социјалних потреба грађана  и омогућава реално планирање буџетских 

средстава  за ту намену . 

 

 

 

     Ефикасан систем социјалне заштите треба да благовремено и квалитетно одговори на потребе 

грађана Сремске Митровице у овој области, подржи рањиве и маргинализоване појединце и групе 

којима је неопходна организована помоћ локалне заједнице, да задржи постојеће услуге, да тамо где је 

то могуће, подигне ниво постојећих локалних капацитета, уведе нове услуге социјалне заштите и знање 

професионалаца дигне на још виши степен . 

 

 

 

Израдом Стратегије развоја социјалне заштите стварају се могућности да се услуге у области социјалне 

заштите развијају плански, у складу са идентификованим потребама корисника, а на основу 

дефинисања приоритетних потреба и постојећих ресурса. Обзиром на ограничена буџетска средства 

којим расположемо потребно је јасно и прецизно утврдити приоритете деловања и усмерити активности 

ка дефинисаним циљним групама и корисницима услуга. 

 

Основ стратегије у области социјалне заштите чини партнерство локалне самоуправе, Центра за 

социјални рад „ Сава „ и осталих јавних институција и  установа, али и удружења грађана који су се, на 

један квалитетно другачији начин,  окупили на  заједничком  раду. 

 

Због својих универзалних вредности и користи за грађане Града Сремска Митровица  реализација овог 

стратешког плана омогућава одговорној локалној самоуправи да пронађе праве моделе за решавање 

најозбиљнијих социјалних проблема. 

 

Документ је сачињен према актуелним подацима и приоритетима,  дефинисаним у време његовог 

доношења, али је у току реализације,  поједине његове сегменте могуће мењати и прилагођавати их 

потребама грађана, јер стратешки план представља развојни документ. 

 

Ово је прилика и да се искаже захвалност свима, који су учествовали у процесу доношења Стратегије, а 

све у жељи да се унапреди квалитет живота наших суграђана. 
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ОДЕЉАК 1. 

1.1.ВИЗИЈА 

 

Визија социјалне заштите Града Сремска Митровица представља позитивну промену у области 

социјалне заштите којој теже сви локални актери и која је резултат заједничких партнерских настојања 

ка заједничком циљу –  унапређење система социјалне заштите у предстојећем петогодишњем периоду.  

 

Желимо да Град Сремска Митровица буде препознатљив у региону као средина која ефикасно 

идентификује и решава проблеме у области социјалне заштите, користећи нове методе рада и излазећи у 

сусрет потребама корисника. 

Спровођењем Стратегије социјалне заштите у нашој средини  биће унапређена социјална сигурност 

осетљивих друштвених група и смањена незапосленост и сиромаштво, што ће допринети квалитетнијем 

животу грађана  и остваривању једнаких шанси за све.                                 

 

1.2.МИСИЈА 

 

Партнерским радом и сталном сарадњом релевантних институција и организација, развојем њиховог 

капацитета, степена стручности и професионалности, успоставићемо механизме који ће омогућити 

грађанима Сремске Митровице добијање адекватних услуга у области социјалне заштите. 

Мисија социјалне заштите Града Сремска Митровица је: 

 

Стварање  услова за достојанствен живот корисника социјалне заштите, јачањем капацитета локалне 

заједнице,  подизањем нивоа професионалне компетентности пружаоца услуга, и успостављањем 

ефикасаног система социјалне заштите у коме су све услуге засноване на потребама корисника, једнако 

доступне свима. 

 

1.3. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 

Стратегија  развоја  социјалне заштите Града Сремска Митровица базирана је на следећим принципима 

и вредностима :     

 

            ПРИНЦИПИ  

 Доступност услуга без обзира на етничко порекло, пол, вероисповест, и др., 

 Квалитет услуг  

 Професионална компетентност кроз стално усавршавање пружалаца услуга, 

 Партнерство између институција , приватног и цивилног сектора (где год је то могуће), 

 Активно учешће корисника , 

 Јавност у раду, 

 Усклађеност услуга са потребама корисника, 

 Увођење нових и унапређење постојећих  услуга на локалном нивоу, 

 Одрживост услуга. 

 

            ВРЕДНОСТИ: 

 Квалитет рада ( добри сервиси социјалне заштите који су прилагођени    специфичним 

потребама наше локалне заједнице ), 

 Транспарентност у пружању услуга социјалне заштите, 

 Најбољи интерес корисника, уз уважавање посебности сваког појединца , 

 Једнаке могућности приступа социјалној заштити, односно одсуство сваке дискриминације, 
 Поверљивост информација (без сагласности корисника оне се не могу употребљавати). 
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ОДЕЉАК 2. 

2.1. СВРХА 

 

Сврха доношења стратешког плана у области социјалне заштите је потреба  унапређења досадашњег 

начин решавања проблема у овој области .  

У складу са Националном стратегијом за смањење сиромаштва и реформом система социјалне заштите, 

уводе се нови приступи у решавању  проблема у овој области, који подразумевају планирање, 

реализацију и праћење. Контрола и процена успешности активности, има за циљ задовољење потреба 

корисника на најбољи начин, уз њихово активно учешће. 

Нови приступи подразумевају заједништво државе, приватног сектора  и цивилног друштва, као и 

учешће корисника, док ће локална самоуправа имати кључну улогу у иницирању и реализацији својих 

развојних стратегија. 

 

Дугорочни циљеви развоја социјалне заштите: 

 

 Помоћ породици и појединцу да оствари минималну социјалну сигурност, 

 Стварање услова за независан живот инвалидних особа, 

 Помоћ старим лицима која не могу да брину о себи, 

 Брига о деци без родитељског старања, 

 Побољшање услова за формирање породице и оспособљавање за одговорно родитељство, 

 Подстицање рађања и посебна подршка породицама са већим бројем деце, 

 Спречавање насиља и пружање помоћи жртвама насиља, 

 Повећање социјалне укључености Рома и особа са инвалидитетом (слепи, слабовиди, глуви, 

ментално недовољно развијени, параплегичари ...). 

 

Стратешким циљевима дефинисане су кључне промене или корекције постојећег система које се 

реализују  ради остварења мисије социјалне заштите на територији Града Сремска Митровица. 

 Глобално посматрано, Стратегија развоја социјалне заштите као пројекција социјалне политике града,  

је обавезујуће развојна. Она мора да  мапира проблеме на терену и проналази оптималне и интегралне 

начине за њихово решавање.  

 

Стратешки циљ 1. 

Успостављање интегративног приступа кроз координирану, интерактивну и континуирану сарадњу и 

транспарентност рада свих партнера у пружању постојећих, као и креирању и пружању иновативних 

услуга социјалне заштите, 

 

Стратешки циљ 2. 

Успостављање јединствене базе података о грађанима који се налазе у стању социјалне потребе која ће 

се интегрално користити, размењивати и допуњавати, 

 

Стратешки циљ 3. 

Унапређење информисаности грађана и локалне јавности о значају и доступности система социјалне 

заштите, 

 

Стратешки циљ 4. 

Унапређење и дефинисање сарадње локалне самоуправе са институцијама и организацијама социјалне 

заштите, као и другим интегралним јавним системима и организацијама цивилног друштва, 

 

Стратешки циљ 5. 

Успостављање система континуираног стручног усавршавања кадрова у институцијама и 

организацијама које пружају услуге социјалне заштите,  у циљу развијања потребних и примењивих 

компетенција, 
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Стратешки циљ 6. 

Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите свим грађанима а посебно  осетљивим 

групама. У складу са тим, од изузетне је  важности  унапређење материјално-техничке и финансијске 

подршке институцијама и организацијама социјалне заштите. 

 

2.2. КОНТЕКСТ 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Град Сремска Митровица се налази у северозападном делу Србије, југозападном делу Војводине, на 

контакту три морфолошке целине: сремске равнице, мачванске равнице и фрушкогорског побрђа. 

Географски, град се налази на око 40 км од граница са Хрватском и Босном и Херцеговином. 

Територија Града Сремска Митровица се простире на 76.153 км2 . На њој живи 79.940 становника. 

 Централни део насеља одређен координатама: 44 степена 58 минута северне географске ширине и 19 

степени и 36 минута источне географске дужине,  простире се по јужном ободу сремске лесне терасе и 

на алувијалној равни леве обале реке Саве, на просечној надморској висини од 82 м. 

Сремска Митровица је  највећи град у Срему, административни центар Сремског округа и један од 

најстаријих градова у Војводини и Србији. 

Поред Срба који чине преко 80 % укупног становништва , у Сремској Митровици живи велики број 

Хрвата, Мађара, Украјинаца , Русина и Рома. Овакав национални састав становништва, Сремској 

Митровици даје карактер мултикултуралног и мултиетничког града. 

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

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

десној обали реке Саве,  повезана су друмским и пешачким мостом. 

На територији Града постоје две саобраћајнице од међународног значаја : ауто – пут Е -70, који је део 

коридора 10 и међународна пруга Беч – Солун. Значајно је поменути и регионални пут Р- 103 који води 

до граничног прелаза  са Босном и Херцеговином, као и Р-116 који спаја Сремски и Мачвански округ. 

Сремска Митровица је од Београда удаљена око 70 км, од Новог Сада 65 , и од аеродрома „ Никола 

Тесла „ око 50 км. 

У близини Сремске Митровице су позната излетишта и одмаралишта у оквиру Националног парка 

Фрушка Гора, као и бројни фрушкогорски манастири. Велики потенцијал речног туризма намеће река 

Сава која је у свом току код Сремске Митровице идеална за овакав вид рекреације ( град има модерну 

обалоутврду и могућности пристајања бродова, као и уређену градску плажу ).Природна атракција је и 

Специјални резерват Бара Засавица, а у зачетку је и презентовање археолошког и архитектонског 

потенцијала града 

Законом о територијалној организацији Републике Србије ( „ Сл. Гласник РС „ бр. 129/2007) од 29.12. 

2007. година, тадашња Општина Сремска Митровица добила је статус града и данас представља 

мултикултуралну, мултинационалну и мултиконфесионалну средину. 

Град Сремска Митровица има 26 насељених места: 

 Бешеновачки Прњавор 

 Бешеново 

 Босут 

 Велики Радинци 

 Гргуревци 

 Дивош 

 Засавица 1 

 Засавица 2 

 Јарак 

 Кузмин 

 Лаћарак – приградско насеље 

 Лежимир 

 Манђелос 

 Мартинци 

 Мачванска Митровица - градско насеље 

 Ноћај 

 Равње 
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 Раденковић 

 Салаш Ноћајски 

 Сремска Митровица – град 

 Сремска Рача 

 Стара Бингула 

 Чалма 

 Шашинци 

 Шишатовац 

 Шуљам 

На подручју Града Сремска Митровица,  живи 79.940 становника, од чега је око 200 лица са 

потврђеним избегличким статусом. Претходних година  је 18.400  лица смештених на овом 

подручју, изгубило статус избеглице . 

 

Град има 34 месне заједнице, од којих је 9 у насељеном месту Сремска Митровица. 

 

У њима је регистровано 27.218 домаћинстава: 

 

- са 1 чланом ..................5749 

- са 2 члана .....................6923 

- са 3 члана......................5190 

- са 4 члана...........  .........5027 

- са 5 чланова .................2384 

- са 6 и више чл. .............1945 

Просечан број чланова домаћинства је 2,93.  

 

Учешће старих у укупној популацији је 16,77% што значи да  преко 65 година живота  има  чак 13.408  

грађана. Подаци показују да је становништво града у сталној тенденцији старења. 

На евиденцији Националне службе за запошљавање на дан  31.8.2014. било је  6.906 незапослених лица, 

од чега је 3.319. жена и 3.587 мушкараца. Од 164 незапослене инвалидне особе, 54 су жене. Према 

евиденцији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање на дан 15.9.2014. године,  било је  укупно 

15.882 пензионера, од тога инвалидских пензионера 2.583, старосних пензионера 9.069 и породичних 

уживаоца пензије 4.230. 

 

Здравствена заштита становништва се реализује у Општој болници Сремска Митровица   и Дому 

здравља Сремска Митровица. У Општој болници је запослено 160 лекара, од чега 113 лекара 

специјалиста. У Дому здравља запослено је 56 доктора медицине,  47 лекара специјалиста и 27 

стоматолога. 

 

Предшколска установа „ Пчелица „ има 9 објеката ( 7 у самом граду и по 1 у Мачванској Митровици и 

Лаћарку ) . У школској 2013/2014. години "Пчелица" је,  у 94  васпитне групе, укључујући ту и 

припремне предшколске групе у селима, уписала  2031 малишана,  узраста 1-7 година. 

На територији града укупно има 11  матичних  основних школа са 331 одељењем и 6.342 ученика. У 7 

средњих школа се у 155  одељења школује 3.890 ученика. 

 

Готово сва друштвена предузећа су приватизована ( углавном неуспешно). Нека велика предузећа су 

ликвидирана, нека су још увек у стачају, а у некима је знатно самањен број запослених. Зато мала и 

средња предузећа заузимају све значајније место у развоју Сремске Митровице 

Локална самоуправа предузима низ мера усмерених на привлачење пре свега, страних инвеститора. У 

ту сврху опремљене су три индустријске зоне, што је већ почело да даје прве добре  резултате. 

 

 

 

 

 



Број 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 17.12.2014. 

 

76 

 

Структура становништва старог 15   и више година, по образовном нивоу и полу   (попис из 2011. 

године ): 

 

 Без 

школе 

Непот

осн. 

образ 

Оснoв. 

Образ. 

ССС ВСС Висока Непознато 

Укупно: 2.259 8.073 14.803 34.408 3.553 5.405 160 

женско: 1.836 5.221 7.920 15.795 1.657 2.881 87 

УКУПНО: 68.661становника, од чега жена 35.397 

 

Школа за основно и средње образовање „ Радивој Поповић „ у укупно 24 одељења школује по посебном 

програму 158 ученика. У оквиру школе функционише и Дневни боравак за децу, омладину и одрасле 

ометене у развоју, који има 38 корисника ( узраста 7-46 година ). 

У Сремској Митровици постоји и Дом ученика средњих школа, у коме је,  у школској 2014/15. години 

смештено 193  ученика са територије целог Срема. 

Такође, у Сремској Митровици постоји Висока школа  струковних студија  за образовање васпитача  и 

пословне информатичаре "Сирмијум" у коју је у школској 2014/15, у прву годину  уписано  175 

студената. 

Роми углавном живе на рубовима насељеног места Сремска Митровица, Мачванске Митровице, 

Лаћарка и Јарка 

 

Старосна структура становништва: 

 

УКУПНО: 

 

79.940 

0-4 године 3.395 

5-9 година 3.926 

10-14 година 3.958 

15-19 година 4.645 

20-24 године 4.920 

25-29 године 4.904 

30-34 године 5.223 

35-39 година 5.432 

40-44 године 5.487 

45-49 година 6.079 

50-54 година 6.272 

55-59 година 6.605 

60-64 година 5.686 

65-69 година 3.576 

70-74 година 4.125 

75-79 година 3.186 

80-84 године 1.843 

85 и више 678 

 

Просечна старост становништва Града Сремска Митровица је 42.2 године. 

 

2.3. ПРИОРИТЕТИ 

 

Стратегија  развоја социјалне  заштите  Града  Сремска Митровица,  поред  јасне визије будућности 

Сремске Митровице  у овој области, као и принципа на  основу  којих  ће  се  предузимати акције у 

циљу њеног остварења, садржи и дефинисање приоритета. 

Као приоритете у области социјалне заштите издвојили смо: 
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1. ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

2. СТАРА ЛИЦА 

3. ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

4. МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ : (ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНА ЛИЦА, РОМИ, ЖЕНЕ ) 

 

Ефикасни систем социјалне заштите подразумева и трансформисање постојећих институција у систему 

социјалне заштите, у правцу коришћења нових методолошких приступа, нове организације рада и 

гарантовања квалитета услуга, њиховог ресорног и секторског повезивања и интеграције на локалном 

нивоу. 

Реформисан систем социјалне заштите ослања се на постојећу мрежу институција, услуга и програма 

који се перманентно усклађују са потребама корисника, уз поштовање њихових људских права и 

расположивих ресурса. 

Смањење броја сиромашних, активирање њихових радних потенцијала и потпунији, ефикаснији и 

економичнији обухват програмима и услугама, треба да буде део јединствене и целовите социјалне 

политике у којој је систем социјалне заштите ослонац за најугроженије грађане и друштвене групе. У 

том правцу неопходно је одредити и обезбедити ниво егзистенцијалног минимума и успоставити  

економичнији систем социјалне помоћи. 

Акциони планови у области социјалне политике Града Сремска Митровица, дефинисаће мере и 

активности које ће унапредити квалитет живота социјално најугроженијим групама. У изради Акционих 

планова (Локални акциони план за младе донет је 2010.  а Акциони план за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених  2012. године ), учествовао је велики број како стручних особа, тако и 

корисника ( кроз радне групе ) како би се креирале адекватне  услуге, у складу са постојећим ресурсима 

и стварним потребама корисника. 

Основни услов  за постизање  циљева наведених у овом документу је професионална и техничка 

опремљеност запослених у Центру за социјални рад „ Сава „ за будуће обавезе. Неопходно је њихово  

перманентно професионално усавршавање 

Интегрална  социјална  заштита  подразумева  унапређење  заштите  сиромашних ( кроз обезбеђење 

егзистенцијалног минимума)  и  развијање  мреже услуга у  заједници ( кроз територијално и 

функционално доступне услуге, систем квалитета и интегралну процену планирања у заједници ).Од 

изузетне је важности стратешко и међусистемско планирање, развој услуга неодложних интервенција, 

али и целовита процена, планирање и евалуација. 

Један од важнијих приоритета свакако је  развој услуга и других облика  подршке у природном 

окружењу. На овај начин омогућиће се останак већег броја деце, одраслих и старих у биолошкој, 

сродничкој или другој породици, чиме ће се смањити и притисак на смештај у установу, као 

рестриктивнији и скупљи вид подршке корисницима. 

 

2.4. РЕСУРСИ 

 

Стратегија развоја социјалне заштите Града Сремска Митровица за период 2014-2019. године, има  за  

циљ  да  Град  Сремска  Митровица  буде  развијена  заједница  са   мноштвом унапређених сервиса и 

услуга. 

Стратегија предвиђа да се до наведеног циља стиже кроз унапређење система социјалне заштите 

усмереног ка корисницима сервиса и услуга, али и развијањем и умрежавањем јавног, цивилног и 

приватног сектора, руководећи се следећим принципима и вредностима: 

1. Поштовање и унапређење основних људских права, 

2. Принцип једнаких могућности, 

3. Интегрални приступ, 

4. Партиципативност, 

5. Транспарентност. 

Анализом  проблема и  потреба   у  области  социјалне заштите, односно – проблема и потреба 

пружалаца услуга  са једне, и корисника услуга – са друге стране, добили смо свеобухватне податке које 

институције и организације пружају услуге социјалне заштите, у ком обиму, да ли је обим и квалитет 

пружених услуга довољан и разноврстан, које су социјалне категорије у Граду Сремска Митровица 

најугроженије и које нове услуге треба увести у систем социјалне заштите. 
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Као циљне групе којима је најпотребније унапређење социјалног статуса у нашем граду, а у складу са 

Националном стратегијом за смањење сиромаштва, препознати су: 

1.Деца и млади, 

2. Стари, 

3. Особе са инвалидитетом, 

4. Маргинализоване групе. 

У оквиру последње приоритетне циљне групе, посебна пажња биће посвећена  избеглим и расељеним 

лицима, Ромима и женама . 

Пре започињања израде Стратегије извршена је анализа стања и потреба, као основ за дефинисање 

проблема у овој области. Из утврђеног чињеничног стања изведени су закључци о циљној групи из 

којих су уследиле препоруке и интервенције са специфичним циљевима и задацима. 

Стратегијом развоја социјалне заштите предвиђени су  механизми и процедуре за имплементацију, 

аранжмани за праћење и оцену успешности спровођења циљева, као и Акциони планови за сваку 

појединачну област у оквиру стратегије. 

 

 Центар за социјални рад „ Сава „ у Сремској Митровици основан је одлуком Скупштине општине 

Сремска Митровица 2.октобра 1961. године, а почео је са радом 1. јануара 1962.године. 

Основна делатност Центра за социјални рад је: 

 Открива и прати социјалне проблеме у области социјалне заштите, 

 Предлаже и предузиме мере за решавање потреба грађана и прати њихово извршење, 

 Развија и унапређење превентивне активности које доприносе сузбијању социјалних проблема, 

 Пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман и стручну помоћ корисницима, 

 Води евиденцију о пруженим услугама и предузетим мерама, 

 Води евиденцију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима. 

  Права из буџета РС: 

      1. Новчана социјална помоћ, 

      2. Додатак за негу и помоћ другог лица,  

      3. Увећан додатак за негу и помоћ другог лица, 

      4. Смештај у установу соц. заштите, 

      5. Смештај у другу породицу, 

      6. Помоћ за оспособљавање за рад. 

    Права из буџета Града: 

       1. Једнократна новчана помоћ, 

       2. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите, 

       3. Дневни боравак деце, омладине и одраслих лица  ометених у психичком развоју, 

       4. Привремени смештај у прихватилиште или прихватну стницу, 

       5. Помоћ у кући, 

       6. Саветовалиште за брак и породицу, 

       7. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују, 

       8. Социјално становање у заштићеним условима, 

       9. Накнада трошкова превоза и исхране деце и омладине ометене у развоју. 

Све наведене послове Центар за социјални рад реализује у сарадњи са локалном самоуправом, 

образовним установама, здравственим установама, полицијском управом и тужилаштвом. 

 

Број активних корисника ЦСР "Сава" 

Година 
Број 

корисника / ца 

2009 7222 

2010 7381 

2011 5834 

2012 6384 

2013 6946 
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У табели су дати подаци који показују кретање броја корисника услуга Центра за социјални рад у 

периоду 2009-2013 год. И поред смањења броја становника Града Сремска Митровица претходних 

година (  резултати пописа из 2011. године ), евидентан је пораст броја корисника услуга Центра за 

социјални рад од 2011-2013. године, што указује на  потребу већег улагања у развој услуга социјалне 

заштите. 

 

Број корисника према старосној групи 

 

 

 

2011     2012 2013 

Број   Број    Број 

Деца и омладина 1757+506 2026+533 2204+613 

Одрасла лица 2559 2841 3094 

Старе особе 1012 981 1035 

УКУПНО: 5834 6384 6946 

 

Подаци из ове табеле показују нам старосну структуру корисника услуга Центра за социјални рад. Из 

наведених података се види да је највећи пораст корисника забележен код одраслих и  старих особа. С 

обзиром на то да готово ¼ становништва чини старосна група изнад 60 година, ови подаци не изненађују и 

указују на потребу организовања различитих облика ванинституционалне заштите ове категорије 

становништва. 

 

Број корисника основних облика социјалне и породично – правне 

заштите 

 

               Облик заштите          Број корисника по годинама 

2008 2009 2010 2011 2012                  2013  

  Усвојење /      /    /    1 /    5 

Старатељска заштита 288  243  286  219 290  267 

Смештај у установу соц.заштите 178  178  197  208 229  217 

Смештај у другу породицу 68    69    77    99 101  101 

Додатак за помоћ и негу друг. лица 236   259   561  740 709  709 

Увећан додатак за помоћ и негу 354   381   426  436 449  464 

Новчана социјална помоћ (МОП) 2335   2324 2430 3170 4.901 4.344 

Помоћ у кући 249 
корисника 

    184 
корис. 

  726 
корис. 

   742 
корис. 

752 
корис. 

 195  
нодсиоца 

права 

Једнократне новчане помоћи 1795   1986 1957 1885 2222 3251 

Стан. уз подршку за мл. који се осам. 5         3       3                   4 3       3 

Соц. становање у заштић.условима -       -    95     95 95     95 

Саветовалиште за брак и породицу 211     250   733 

 

   888 851    898 

 
Највећи пораст корисника забележен је код новчане социјалне помоћи, јер је у протеклом периоду 

велики број грађана остао без посла, и тако се нашао испод минимума социјалне сигурности. Приметан 

је и пораст броја деце смештене у хранитељске породице, а за очекивати је да ће се такав тренд 

наставити, јер нас у годинама које долазе очекује укидање и рационализација установа за смештај деце 

без родитељског старања. 
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Интересантно је и да је изузетно мали број смештаја старих лица у хранитељске породице, и да је то 

услуга за чију примену треба створити услове у наредном периоду. 

 

2.5. СТРАТЕШКИ СПОРНА ПИТАЊА 

 

Током процеса анализе контекста отворена су следећа стратешки спорна питања, на које Стратегија 

развоја социјалне заштите у Граду Сремска Митровица треба да одговори: 

 

1. Како обезбедити већа и равномернија издвајања новца из градског буџета за социјалну заштиту 

и учешће у пројектима? 

2. Како задржати постојећи ниво сервиса и услуга социјалне заштите, и развити недовољно 

развијене сервисе и услуге? 

3. Како искористити алтернативне изворе финансирања сервиса и услуга социјалне заштите? 

4. Како боље информисати кориснике о могућностима коришћења сервиса и услуга социјалне 

заштите? 

 

 

СНАГЕ 

 

1. Ресурси ( људски, институционални и 

материјални) 

2. Доступност постојећих услуга 

3. Лидерство у социјалним иновацијама 

4. Осетљивост локалне самоуправе на 

потребу развоја услуга 

 

СЛАБОСТИ 

 

1. Неуједначена развијеност ресурса 

2. Недовољна искоришћеност алтернативних 

       извора финансирања 

3. Недовољна информисаност о могућности  

коришћења постојећих сервиса и услуга 

 4.   Одсуство приватне иницијативе 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

1. Повећање доступности постојећих и  

увођење нових услуга 

2. Програмско буџетирање 

3. Умрежавање свих актера социјалне 

заштите 

4. Активно учешће корисника сервиса   

и  услуга 

 

 

ПРЕПРЕКЕ 

 

1. Неусаглашеност закона 

2. Недовољан проценат буџетског издвајања за 

социјалну заштиту 

3. Друштвено економска несигурност 

 4.    Недоступност страних фондова 

 5.    Неискоришћеност страних фондова 

 

 

2.6. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА 

 

1. Партнерство, умреженост и квалитетно информисање, 

2. Стабилност и доступност разноврсних извора финансирања, 

3. Одржавање и развој постојећих и увођење нових облика  социјалне заштите, 

4. Успостављање система квалитета услуга социјалне заштите. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

        Партнерство, умреженост и квалитетно информисање 

 

 Подизање нивоа ефикасности система социјалне заштите успостављањем партнерства свих 

актера и пружалаца услуга социјалне заштите у локалној заједници, 

       Подизање нивоа могућности задовољења потреба корисника кроз информисање, 

      Унапређење квалитета услуга и сервиса, развојем професионализма и у складу са   потребама  

корисника . 
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 Стабилност и доступност разноврсних извора финансирања 

 

 Одржавање постојећих и оснивање нових сервиса и услуга кроз одржавање и изналажење нових 

извора финансирања, о чему ће редовно бити извештавана средства јавног информисања, 

 Сензибилизација локалне заједнице и потенцијалних донатора за потребе у области социјалне 

заштите – подстицање локалног донаторства и филантропије. 

 

 Развој постојећих и потребних облика заштите 

 

 Одржавање постојећег нивоа и подизање квалитета услуга и сервиса социјалне заштите, кроз 

унапређење и развој постојећих људских, институционалних и материјалних ресурса, 

 Подизање нивоа задовољења потреба најосетљивијих маргинализованих група корисника у 

Граду Сремска Митровица кроз развијање иновативних сервиса и услуга коришћењем свих 

расположивих извора финансирања. 

 

Успостављање система квалитета услуга социјалне заштите 

 

Увођење  транспарентних   механизама   контроле   ресурса,   процене   резултата  и професионалног 

понашања пружалаца услуга у области социјалне заштите на локалном нивоу,  нужно доводи  до 

успостављања одређеног нивоа квалитета ових услуга . 

 

2.7. АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА ЗА УСПЕХ СТРАТЕГИЈЕ 

2.7.1. КЉУЧНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ АКТЕРИ – ПО СЕКТОРИМА 

 

При анализи кључних актера социјалне политике праћени су неки аспекти који ће нам бити показатељи 

у оцењивању њихових улога. Неки од тих аспеката су: начин на који су циљне групе погођене 

проблемом, какав је капацитет и мотивација актера социјалне политике у решавању проблема, какав је 

однос успостављен са другим актерима, који су њихови главни циљеви, да ли можемо да одредимо 

позитивне и негативне утицаје. На ова питања покушаћемо да одговоримо кроз шему циљна група – 

актер, а према ономе шта се дешава у граду Сремска Митровица. 

 

Важни актери социјалне политике су републички и покрајински органи: 

1. Министарство рада и социјалне политике, 

2. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, 

3. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, 

4. Покрајински завод за социјалну заштиту, 

5. Покрајински омбудсман, 

6. Установе за смештај корисника социјалне заштите на територији Републике  Србије и АП 

Војводине  

На локалном нивоу, у граду Сремска Митровица важни чиниоци у области социјалне заштите  су јавне 

институције, локална самоуправа, привредни субјекти, НВО, од којих, поред Центра за социјални рад, 

треба издвојити: 

        1. Дом здравља 

        2. Општу болницу 

        3. Локалне медије. 

 

* ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Правни оквир за функционисање Града Сремска Митровица регулисан је Статутом Града. По Статуту, 

Град има статус правног лица. Сви послови који се односе на Град Сремска Митровица,  реализују се 

преко органа: Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа. Град преко својих органа у складу са 

Уставом и Законом доноси програме развоја, урбанистичке планове, буџет и завршни рачун, уређује 

обављање одређених делатности и обавља друге послове који су у интересу грађана.  
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Град има надлежности у области друштвене бриге о деци,  образовања, културе, примарне здравствене 

заштите, спорта, социјалне заштите, урбанизма и комуналних делатности, привреде и предузетништва, 

финансија, пољопривреде .... 

Законом о локалној самоуправи регулисано је да градска управа може да се образује као јединствена 

служба или за поједине области. У Граду Сремска Митровица градска управа је организована за 

поједине области, а све у циљу ефикаснијег пружања услуга грађанима. 

Надлежност Града регулисана је   чланом 16.  Статута града Сремска Митровица. 

 

* УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Систем социјалне заштите укључује велики број мера које предузимају држава, јавне институције и 

цивилни сектор, које помажу да се спрече или трајно уклоне ситуације и узроци  који воде 

маргинализацији или изолацији појединих лица и њихових породица. Национални циљ јесте 

друштвена инклузија оних који су најрањивији чланови друштва. На локалном нивоу усмерени смо  

на подршку оним особама које не могу да задовоље основне потребе, и у опасности су да изгубе 

контролу над својим животом због економских, психо – физичких или социјалних разлога. 

Број корисника социјалне заштите у граду Сремска Митровица у 2013. години  је  6946, што је пораст у 

односу на 2012. годину. Посебно је повећан број корисника новчане социјалне помоћи и једнократне 

новчане помоћи . 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ САВА“  
Ова установа  је претходних година добила нови професионални профил који је утврђен ступањем на 

снагу новог Закона о социјалној заштити у априлу 2011. години.  

Доношењем новог закона добили смо један од кровних докумената реформе социјалне заштите у 

Србији. Центар за социјални рад је сада преузео и посебну одговорност у покретању иницијатива на 

подручју социјалне заштите, у складу са  локалним стратешким планом одрживог развоја. 

Ова установа има пресудну улогу у остваривању циљева социјалне заштите предвиђених Законом о 

социјалној заштити, : 

 достићи, односно, одржавати минималну материјалну сигурност и независност појединца и 

породице у задовољавању основних потреба, 

 обезбедити доступност услуга и остваривање права у области социјалне заштите, 

 створити једнаке могућности за самосталан живот и подстицати социјалну укљученост, 

 очувати и унапредити породичне односе, као и породичну, родну и међугенерацијску 

солидарност, 

 предупредити злостављање, занемаривање и експлоатацију, односно, отклањати њихове 

последице. 

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и 

животних тешкоћа има право на социјалну заштиту, тј. право на коришћење услуга Центра за социјални 

рад, у средини где има пребивалиште. 

Права на социјалну заштиту се обезбеђују пружањем услуга социјалне заштите и материјалном 

подршком. 

Услуге су активности социјалне заштите којима се пружа подршка и помоћ појединцу и породици ради 

побољшања ( очувања ) квалитета живота, отклањања или ублажавања последица  неповољних 

животних околности и стварања могућности за самосталан  живот у друштву. 

 

Послови који се односе на остваривање права, односно услуге социјалне заштите, о чијем се 

обезбеђивању стара јединица локалне самоуправе, Центар за социјални рад обавља у складу са 

прописима који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Услуге социјалне заштите организују се за децу, младе и породицу, и услуге за одрасле и старије особе, 

уз уважавање интегритета личности, забране дискриминације, у најбољем интересу корисника,  

ефикасно, благовремено, целовито, квалитетно и јавно. Услуге социјалне заштите пружају се 

привремено, повремено и континуирано у складу са индивидуалним потребама корисника. Ове услуге 

се могу пружати и у виду неодложних интервенција, када је угрожен живот, здравље и развој 

корисника. 
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* ЗДРАВСТВЕНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  обавља здравствену делатност на  

секундарном нивоу, и то као наставак дијагностике, лечења и рехабилитације у Дому здравља. Болница 

обавља своју делатност као стационарну и специјалистичко-консултативну. У болници се могу 

обављати и болничка нега и лечење оболелих у току дана (Дневна болница ). 

 

ДОМ ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА је здравствена установа чији је рад одређен Законом о 

здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању. Одлуком Скупштине Града Сремска 

Митровица преузета су оснивачка права над Домом здравља Сремска Митровица, чиме је он 

организован као посебна организација примарне здравствене заштите. У оквиру Дома здравља су 

организоване следеће службе: Служба хитне помоћи, Диспанзер за заштиту жена, Дечји и школски 

диспанзер, Развојно саветовалиште, Стоматолошки диспанзер, Медицина рада, Спортска 

медицина,Служба за физикалну медицину и остале службе, све у циљу заштите здравља становништва 

Града Сремска Митровица. 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА обавља социјално – медицинску и 

хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност. Делатност завода је: 

праћење, истраживање и проучавање здравственог стања  и здравствене културе становништва, праћење 

стања и квалитета животне средине, предузимање мера за спречавање, рано откривање и сузбијање 

епидемија, заразних болести, испитивање и контрола здравствене исправности воде за пиће, итд. Завод 

делује на територији Сремског округа, а његов је рад заснован на  Закону о здравственој заштити, 

Закону о здравственом осигурању, Закону о заштити становништва од заразних болести, Закону о 

заштити животне средине и др. 

 

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА је на основу градске одлуке организована 

као самостална организација примарне здравствене заштите, чији је оснивач Град . На територији Града 

Сремска Митровица организовано је снабдевање лековима и преко великог броја приватних апотека.  

 

* ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

У Граду Сремска Митровица постоји 11 основних, 7 средњих школа и 1 висока струковна школа. 

Деца са сметњама у развоју похађају ШОСО „ Радивој Поповић „ – школа организује наставу и 

корективно – педагошки третман за ученике основног и средњошколског узраста, као и продужени 

боравак за децу којима је овај вид подршке неопходан. 

Сем тога, са територије Града Сремска Митровица, у школској 2014/15. години, 4 деце, у складу са 

мишљењем Интересорне комисије, похађа  школе за слушно или видно оштећене у Новом Саду и 

Београду. По закону, трошкове њиховог смештаја и превоза сноси локална самоуправа. 

У Граду Сремска Митровица функционише и Музичка школа „ Петар Кранчевић „ – у којој се школују 

ученици основног и средњошколског узраста. 

Предшколско васпитање је организовано у оквиру Предшколске установе „ Пчелица „ у Сремској 

Митровици, у виду целодневног или полудневног боравка. Припремне предшколске групе су 

организоване у свим насељеним местима, при школама или месним заједницама. У оквиру 

Предшколске установе „ Пчелица „ организована је и развојна група коју похађају деца са сметњама у 

развоју. 

 

* НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Национална служба за запошљавање усклађује понуду и тражњу на тржишту рада, посредује између 

предузећа, центара за обуку и школа, игра активну улогу у развоју локалних стратегија и програма 

запошљавања. 

Филијала Националне службе за запошљавање Сремска Митровица је институција која организовано 

брине о незапосленим лицима са територије Града Сремска Митровица. Незапослени остварују право на 
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обавештавање о могућностима и условима за запошљавање, посредовање у запошљавању, додатно 

образовање и обуку, мере активне политике запошљавања, новчану накнаду за време незапослености. 

У филијали постоје разноврсни програми, као што су: 

- информационо – специјалистички курсеви, 

- учење страних језика, 

- обука за тржиште по захтеву  послодавца. 

Формиран је и пословни центар који пружа услуге мотивационог оспособљавања за предузетништво, 

информисање и саветовање о најповољнијем облику предузетништва, поступку пререгистрације, 

пореским обавезама, помоћ у изради бизнис планова,  информативно – едукативне семинаре за будеће 

предузетнике... 

Основан је и Савет за запошљавање у чијем раду учествују представници локалне самоуправе, 

Националне службе за запошљавање и предузетника. Задатак савета је да на основу праћења и 

пројекције социо – економских кретања на локалном нивоу, иницира мере и програме, са циљем 

смањења незапослености, да помогне потенцијалним вишковима радне снаге (путем програма 

преквалификације или доквалификације ) и  пружа подршку развоју малих и средњих предузећа и 

развоју људских ресурса. 

Области утицаја и делокруг рада овог савета су разноврсне: 

 доноси мере за подстицање новог запошљавања, 

 самозапошљавање, 

 запошљавање на јавним радовима, 

 запошљавање одређених категорија незапослених лица са већим ризиком од дугорочне 

незапослености, 

 запошљавање избеглих и интерно расељених лица, 

 запошљавање и професионална рехабилитација инвалидних лица и лица са смањеном радном 

способношћу, 

 запошљавање припадника етничких мањина код којих је израженија стопа незапослености, 

 запошљавање вишка запослених, 

 професионална покретљивост, 

 развој пословних и привредних инкубатора. 

Незапослена лица имају на располагању Клуб за тражење посла, где уз стручну помоћ савладавају 

технике и вештине неопходне за тражење посла. 

 

Према подацима Националне службе за запошљавање од  6906 незапослених лица, жене чине 48,06% 

незапослених, док је мушкараца 51,94%.  И поред великог броја назапослених, одређени број радних 

места остаје непопуњен. Главни разлог непопуњавања слободних радних места је одбијање 

незапослених да прихвате посао у предузећима са нередовним платама и ниским зарадама, предузећима 

која избегавају уплате доприноса , али и недостатак тражених вештина 

Наиме, разлог за високу стопу незапослености у Граду Сремска Митровица су често неодговарајуће 

квалификације лица која чекају посао, а која се јављају као последица лошег планирања образовних 

профила које не уважава потреба привреде и тржишта, као и недостатак практичних  знања и умећа. 

 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ  

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Лица без 

занимања 

III 

степен 

IV 

степен 

V 

степен 

 VI 

степен 

VII 

степен 

VIII 

степен 

БРОЈ  

НЕЗАПОСЛЕНИХ  

 

    2437 

 

 1615 

 

 

 1913 

 

  56 

 

  402 

 

   482 

 

     1 

 

СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ 

 

 Незапослена лица Жене 

Укупно 6.906 3.319  (48,06%) 

15-19 243    (3,52%) 117      (48,15%) 
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20-24 807   (11,69%) 369      (45,72%) 

25-29 883   (12,79%) 487      (55,15%) 

30-34 754   (10,92%) 414      (54,91%) 

35-39 722   (10,45%) 410      (56,79%) 

40-44 744   (10,77%) 408      (54,84%) 

45-49 817   (11,83%) 404      (49,45%) 

>50 1936 (28,03%) 710      (36,67%) 

 
Међу незапосленима старости између 25 и 45 година, (у периоду највеће радне способности), већи је 

број незапослених жена. 

 

Приоритети националне службе за запошљавање јесу спровођење активних мера и програма 

запошљавања који су фокусирани на потребе дугорочно незапослених лица, незапослених младих људи  

и особа са инвалидитетом, као и на повећање шанси да незапослени добију посао кроз похађање обука 

високог квалитета, које су засноване на стварним потребама тржишта рада. 

Национална служба за запошљавање Сремска Митровица је била партнер Градској  управи за социјалну 

, здравствену и заштиту животне средине, на пројекту „ Упошљавање особа са инвалидитетом кроз 

програм израде базе података особа са инвалидитетом које живе на територији града Сремска 

Митровица „.Овај пројекат је реализован у периоду мај-новембар 2012. године и на њему су  била 

ангажована три инвалидна лица. 

 

* ЦИВИЛНО ДРУШТВО 

 

На територији града Сремска Митровица регистровано је преко 200 НВО, савеза и удружења грађана. 

Највећи број удружења регистрован је у области спорта, затим области културе, социјалне заштите, 

заштите животне средине ... 

Удружења која се баве социјалном заштитом на територији града су: 

-     Црвени крст Сремска Митровица,  

- Друштво за церебралну и дечју парализу Сремског округа, 

- Удружење хранитеља “ Храбро срце „ 

- Удружење  за помоћ МНРО, 

- Центар за економско унапређење Рома, 

- Друштво за помоћ особама оболелим од Дауновог синдрома, 

- Друштво за борбу против шећерне болести, 

- Међуопштинска организација глувих и наглувих, 

- Општинска организација слепих и слабовидих, 

-     Удружење за помоћ особама са аутизмом 

- Удружење дистрофичара Рума, 

- Удружење параплегичара "Срем" 

- Удружење оболелих од мултипле склерозе, 

- Удружење бубрежних инвалида, 

- Удружење избеглих и прогнаних, 

- Коло српских сестара . 

- Удружење РВИ .... 

Делатност Црвеног крста је одређена Законом о Црвеном крсту Србије. Он је хуманитарна, независна,  

непрофитне и добровољне организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној 

области.  

Црвени крст је организација која је своје ангажовање базирала на борби против сиромаштва (програм 

Народне кухиње,помоћ угроженим лицима при набавци одеће и обуће, огревног дрвета и сл. ), раду на 

здравствено – васпитној едукацији ( програми прве помоћи, добровољно давалаштво крви ) и социјалној 

делатности ( дистрибуција хуманитарне помоћи , помоћ старим особама ). Приоритети  у пружању 

помоћи најугоженијим категоријама су: деца, стари, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи и 

избегла и расељена лица. 
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Одлуком Комисије за планирање социјалне политике Града Сремска Митровица, поверен му је 

Дневни центар за децу и младе са проблемима у понашању, нова услуга настала по доношењу 

Стратегије развоја социјалне заштите на територији Града за период 2008- 2012. године, усмерена 

на унапређење квалитета живота корисника  у њиховој социјалној средини и развој социјалних 

вештина,  ради смањења друштвено неприлагођеног понашања. 

 

* ЛОКАЛНИ МЕДИЈИ 

 

Локални медији  треба да правовремено и у целости  информишу грађане Сремске 

 Митровице о лепези услуга,  које им у  тренутку кад се нађу у стању социјалне потребе, могу 

пружити институције система социјалне заштите. 

 

ОДЕЉАК 3. 

ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

 

Ускладу са Стратегијом развоја система социјалне заштите Републике Србије и Стратегијом за смањење 

сиромаштва,  на основу обављене анализе,  утврђене су следеће приоритетне циљне групе: 

1. Стари, 

2. Деца и млади, 

3. Особе са инвалидитетом, 

4. Роми, 

5. Жене. 

С обзиром да Национална стратегија за смањење сиромаштва поред наведених категорија издваја као 

посебну групу и избегла, прогнана и интерно – расељена лица, то  ће и они бити узети за приоритет,  

при дефинисању неопходних сервиса и услуга . 

 

3.1.1. СТАРИ 

 

АНАЛИЗА СТАЊА И ПОТРЕБА СТАРИХ ЛИЦА 

 

Алармантни су подаци који говоре да ће до 2050. године, први пут у историји човечанства, број  

старих у свету премашити број младих. У Србији је  број становника млађих од 15 година, већ готово 

изједначен са бројем старијих од 65 година. Влада Србије је стога 2006. године, донела Националну 

стратегију о старењу. Циљ стратегије је да у оквиру одрживог развоја буде подстакнута интеграција 

старих и обезбеђени услови за њихов квалитетан живот,  укључујући ту и различите видове  подршке 

породицама са старијим члановима. 

Република Србија спада у 10 најстаријих земаља на свету, јер има 16,77 % старијих од 65 година. . Овом 

су допринели пад наталитета, велике миграције младих из села у град, као и миграција младог, 

образованог становништва у иностранство, изазвана распадом земље и ратовима 90-их година. 

Град Сремска Митровица дели судбину већине локалних самоуправа у Србији у погледу лоше 

демографске слике. Популација старих особа се ближи 1/4 укупног становништва, а негативан 

природни прираштај је посебно изражен у сеоским срединама. 

Да становништво Града Сремска Митровица има неповољну старосну структуру, сведочи податак да је 

од укупног броја становника,13.408 лица, односно 16,77 % старије је од 65 година ( према попису из 

2011. године ). Од тога,  жене чине највећи део, или 59,52%. Разлог за већи број жена у популацији 

старих лица треба тражити у дужем животном веку жена. Просечан животни век жена у Граду Сремска 

Митровица у 2013. години, према подацима Завода за јавно здравље, био је 76,95 година. Просечан 

животни век мушкараца је 71,04 године. Перманентно старање становништва узрокује повећање низа 

проблема везаних за ову популацију: повећан број старачких домаћинстава, смањене могућности старих 

да сами квалитетно брину о задовољењу основних животних, здравствених и социјалних потреба. Све 

ово говори о нужности успостављања система свеобухватне и добро организоване бриге о старим 

лицима у Републици Србији, али и у Граду Сремска Митровица. 
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Сиромаштво 

 

Популација старих лица је посебно подложна сиромаштву. Према подацима Фонда ПИО 

просечна пензија у Граду Сремска Митровица у августу 2014. године, износила је 24.822,11 динара, док 

је пензију између 13.000,00 и 15.000,00 динара примало 3,28%, а оне испод 13.000, динара,  чак 892 

старосна пензионера. 

 

Подаци говоре да више од половине пензионера има мању пензију од просечне, и да значајан део 

пензионера живи испод линије сиромаштва. Ове чињенице доприносе социјалној несигурности старих 

лица као једној од најугроженијих група. 

 

Према подацима Центра за социјални рад „ Сава „ 1.035 старих лица, користило је у 2013. години, неки 

од видова помоћи  које он пружа : помоћ у кући, једнократну помоћ, новчану социјалну помоћ, смештај 

у установу социјалне заштите, додатак за негу и др. 

 

Уколико имамо у виду чињеницу да велики број старих лица има пензију испод просека, да их је 

процентуално велики број и испод линије сиромаштва, онда се ова популација често налази у дилеми 

коју од основних животних потреба задовољити: храну, лекове, комуналије, електричну енергију, 

грејање, ... 

 

Прогресивно старење становништва условљава низ проблема везаних за ову популацију: јавља се све 

већи број старачких домаћинстава,   лошег су здравственог стања,  често су без породичног старања,  а 

због ниских материјалних примања,  не могу да се задовоље ни основне егзистенцијалне потребе . 

 

 

СНАГЕ 

 

1.Људски ресурси / професионалци /, 

2. Црвени крст / волонтери/, 

3. Центар за социјални рад „ Сава „ 

4.Служба помоћи у кући –

геронтодомаћице, 

5. Патронажна служба Дома здравља, 

6. Удружења пензионера, 

7. Удружење инвалида рада, 

8. Удружења жена, 

9. Удружење слепих и слабовидих, 

10. МО глувих и наглувих, 

11. Међусистемска сарадња / социјална 

сфера, здравство, образовање, култура, 

Фонд за пензионо и здравствено 

осигурање, 

12. Хуманитарна удружења, 

13. Општа болница Сремска Митровица, 

14. Дом здравља. 

 

СЛАБОСТИ 

 

1.Појединачне базе података релевантних 

установа и организација нису умрежене, 

2.Непостојање прихватилишта  или прихватне 

станице за старе, 

3. Неинформисаност о правима и могућности 

коришћења постојећих услуга, 

4. Недовољно издвајање буџетских средстава за н 

развијање услуга за старе, 

5. Неинформисаност корисника о функциони- 

сању и услугама  Центра за соц. рад „ Сава „ 

6.Предрасуде средине у односу на права на  

социјалну заштиту ( неповерење корисника ), 

7.Недостатак финансијских средстава за 

обезбеђивање неопходних услуга здравствене 

зашттите, 

9. Непостојање Дома за старе, 

10. Непостојање Дневног боравка за старе. 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

1. Донета Национална стратегија  

развоја социјалне заштите, 

2. Донета Национална стратегија за 

смањење сиромаштва, 

3. Могућност учествовања у изради 

пројеката – изналажење различитих 

донатора, 

 

ПРЕПРЕКЕ 

 

1. Низак животни стандард старих лица, 

2. Ниска социјална свест средине о 

потребама старих 

3. Миграције младих у градове, 

4. Немогућност старих да остваре 

здравствену заштиту на селу, 

5. Неинформисаност старих о правима, 
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4. Сарадња са медијима, 

5. Подизање свести грађана о 

заштити старих, 

6. Коришћење базе података Центра 

за социјални рад, 

7. Развијање постојећих услуга у 

граду и сеоским срединама, 

8. Израда стандарда услуга 

9. Едукација  кадрова и волонтера, 

10.  Активација корисника Центра за 

соц.рад као облик ангажовања 

корисника права на новчана давања из 

републичког и градског буџета. 

као и неинформисаност чланова 

њихових породица, 

6. Високи порези на земљу старачких 

домаћинстава, 

7. Неповерење старих према променама, 

8. Менталитет - неприхватање помоћи, 

9. Компликоване процедуре за 

остваривање права старих. 

 
ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НАМЕЊЕНЕ СТАРИМА: 

 

1.   Новчана социјална помоћ 

2.   Једнократне помоћи 

3.   Помоћ у кући у граду и сеоским срединама 

4.    Клуб за старе у граду 

5.    Волонтерски рад 

6.    Смештај у породицу ( привремено старатељство и хранитељство за стара лица ) 

7.    Народна кухиња  

ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ: 

 

1. Дом за старе 

2. Дневни боравак за старе 

3. Клубови за старе у сеоским срединама 

4. Организовање и оспособљавање волонтерске службе ( помоћ у достави лекова у селима ) 

 

ДЕФИНИЦИЈА ПРОБЛЕМА И ДИЈАГНОЗА СТАЊА 

 

Низак животни стандард старих лица проузрокује низ здравствених и психосоцијалних проблема који за 

последицу имају чињеницу да су стара лица једна од најугроженијих група у укупној популацији  и 

приоритетна група у систему социјалне заштите у нашој средини. 

Услови за задовољење потреба старих нису у довољној мери развијени,  а посебно су угрожени стари у сеоским 

срединама ( у некима од њих ни апотека не постоји) . 

 

ЗАКЉУЧАК О ЦИЉНОЈ ГРУПИ – СТАРИ: 

 

- Становништво града Сремска Митровица је у тренду старења, 

- Квалитет живота старих особа је сведен у великом броју случајева на егзистенцијални минимум, 

- Квалитет живљења у старости знатно умањују здравствени проблеми и њихово неадекватно отклањање, 

- Услуге и сервиси отворених облика заштите нису довољно развијени нити адекватно распоређени, 

- Друштвена интеграција ове категорије треба да буде адекватније подржана од локалне самоуправе и других 

актера 

 

ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

 Сачинити јединствену базу података ради континуираног праћења и откривања нових лица којима је 

потребна подршка локалне заједнице, 

 Усавршавати и развијати постојеће и уводити нове услуге и сервисе алтернативне заштите старих лица, 

 Подстицати приватни и цивилни сектор да брине о старим лицима, 

 Организовати и оспособити волонтерску службу за помоћ старима, 
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 Обезбедити финансијска средства на локалном нивоу и сачинити програм њиховог рационалног 

коришћења, 

 Озваничити протокол о сарадњи јавног, приватног и цивилног сектора у циљу што адекватније заштите 

старих лица на територији Града Сремска Митровица 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

 

1. унапређење квалитета живота старих лица развијањем нових и организационим усавршавањем 

постојећих сервиса и услуга, односно отворених облика заштите у Граду Сремска Митровица уз 

активно учешће корисника, 

2. унапређење социјалног и здравственог статуса, као и квалитета свакодневног живота старијих лица 

на подручју Града Сремска Митровица ( лица без породичног старања, инвалидна лица, психички 

оболела лица и сл. ) кроз програме који пружају помоћ и подршку старим лицима у природном 

окружењу ( развијање услуга специјализованог хранитељства ), 

3. развијање свести грађана и јавног мњења о проблемима породичног занемаривања и насиља над 

старима, кроз информативне кампање , 

4. развијање свести грађана и јавног мњења о потребама и капацитетима старијих особа на територији 

града Сремска Митровица. 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ 

 

- сачинити јединствену базу података и континуираног праћења старих лица којима су потребне услуге 

социјалне заштите у локалној заједници, 

- организовати службу „ Помоћ у кући „ према потребама корисника (повећавати и број геронтодомаћица и 

број корисника), 

- отворити Дневни боравак за стара лица, 

- Изградити Дом за старе , капацитета 50 корисника, који би био регионалног типа, 

- Путем акредитованог програма, перманентно едуковати волонтере за рад са старим лицима, (годишње 20-ак 

волонтера). 

 

3.1.2. ДЕЦА И МЛАДИ 

 

     АНАЛИЗА СТАЊА  

 

Локални акциони план за младе града Сремска Митровица донет за период 2010-2014. година,  уско је 

повезан и заснован на циљевима који су садржани у националним стратегијама и акционим плановима 

као што су Национална стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија за приступање ЕУ, 

Национални акциони план за децу,  Стратегија развоја социјалне заштите ( 2008-2012. године) и 

Стратегија одрживог развоја Града Сремска Митровица.... 

Проблеми са којима се суочавамо, а везани су за  категорију - деца и млади, су: 

Сиромаштво, проблеми везани за образовање, незапосленост, здравствени проблеми, насиље над децом 

и др. У нашој локалној самоуправи постигнут је консензус да се на решавању ових проблема ослонимо 

на већ постојеће ресурсе, али и да се створе нови капацитети и ресурси којима би одговорили на 

потребе ове популације како би се проблеми свели на најмању могућу меру. 

 

      НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СУ: 

 Смањење сиромаштва, 

 Унапређење образовања, 

 Унапређење здравља, 

 Унапређење положаја деце и младих ометених у развоју, 

 Заштити права деце без родитељског старања, 

 Заштита деце и младих од злостављања и занемаривања, 
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 Смањење асоцијалног понашања деце и младих 

 

Наш приоритет обухвата децу од 0-18 година, младе од 18-26 година и породице са децом. 

Социјални актери локалне самоуправе на које је упућена ова популација су: Центар за социјални рад, 

Развојно саветовалиште, Предшколска установа, здравствене установе, школе, Национална служба за 

запошљавање, удружења грађана која се баве децом и младима... 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ : 

 

1. Унапређење социјалне заштите деце и младих без родитељског старања кроз систем 

организованих и континуираних програма помоћи и подршке у локалној заједници, 

2. Обезбеђење континуираног и интегративног система заштите деце и младих  од занемаривања, 

злостављања и злоупотреба у складу са начелима  Конвенције о дечјим правима и важећим 

законима, 

3. Превенција друштвено неприхватљивог понашања деце и младих, и успостављање 

интегративног система у циљу његовог смањења , 

4. Унапређење положаја и друштвених постигнућа деце са сметњама у развоју и стварање 

могућности једнаких шанси за њихово равноправно учешће у друштвеном животу. 

Лоше економске прилике, велика незапосленост и неадекватни услови становања  (често у заједничком 

домаћинству живи више генерација ), уносе нестабилност у породице и стварају неповољну климу за 

развој деце. Један број родитеља због свакодневне борбе за егзистенцију, није у прилици да на прави 

начин врши своју васпитно – едукативну функцију, и због тога су деца често препуштена  сама себи. Не 

постоји квалитетно организовано време и рад са децом, па она  своје слободно време често испуњавају 

дугим гледањем комерцијалних телевизијских програма, који  преузимају  улогу одређивања 

друштвених норми и вредности. Поред телевизије и утицај вршњака и улице, јављају  се као значајни 

фактори у формирању вредносног система код  деце и младих. 

У таквој клими дете не може да препозна своје потребе и да се развија на адекватан начин, већ присваја 

проблеме родитеља и њихово решавање дефинише као своје жеље. Дете губи идентитет и веома брзо 

одраста,  суочавајући  се врло рано са проблемима одраслих. 

Оно што је још озбиљније, а јавља се као проблем код овог социјалног приоритета, јесте чињеница да су 

деца често изложена насиљу и занемаривању, као последица алкохолизма или коришћења психо-

активних супстанци, што доводи до губљења свести о родитељској улози. Овде је нужно  пружити 

помоћ породицама у подизању деце, како би дете успело да реализује своје потребе  у сопственој,  

природној породици. 

Сврха свих мера које планирамо да предузмемо јесте обезбеђивање физичког, емоционалног, 

психолошког, когнитивног, друштвеног и културног развоја деце. 

Циљеви су да се спречи дискриминација деце, да се подигне ниво свести чланова друштва о стању деце 

и њиховим потребама, да се смањи сиромаштво деце, да се унапреди образовање и култура деце, да се 

развије програм хранитељства... 

Актери који утичу на децу и младе као циљну групу су : образовне институције, Центар за социјални 

рад „ Сава „, локална самоуправа, Дом здравља, Општа болница, удружења грађана која се баве 

програмима намењеним деци и младима. Постоји добра сарадња између ових актера, а све у циљу 

унапређења положаја деце и младих. Наравно да је неопходно повећање људских и материјалних 

ресурса као би се постигли бољи резултати. 

 

Локална самоуправа финансира установе које се баве младима, и обезбеђује простор и техничка 

средства за активности  које се одвијају кроз Канцеларију за младе. 

Број деце и младих у Граду Сремска Митровица је преко 20.000. Ова средина има негативан природни 

прираштај. У 2013.  години он износи  - 4,9 промила. Број деце која похађају предшколску установу је  

нешто мало већи од 2000. Основне и средње школе у граду похађа нешто више од 10.000 ученика 

 

СИРОМАШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ: 

 

Према подацима Центра за социјални рад „ Сава“, за 2013. годину, од укупног броја корисника новчане 

социјалне помоћи 2817 су деца и млади Ова деца живе у тешким социо-економским условима који се 
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настављају и у периоду младости. Посебно је угрожена група деце и младих у чијим се породицама 

сиромаштво генерацијски преноси (пре свега  реч је о припадницима Ромске популације, избеглим и 

расељеним лицима,  деци самохраних родитеља). 

Образовни систем је формално доступан свима, али је чињеница да деца и млади који потичу из 

сиромашних породица често немају могућност за школовање. Деца и млади из социо-економски 

угрожених породица често напуштају школу пре стицања дипломе. Овим су посебно погођена деца која 

живе у сеоским срединама и која путују у град у школу, јер њихови родитељи често не могу да им 

омогуће даље школовање. 

Без дипломе и са незавршеним школовањем, ствара се лоша позиција на тржишту рада, тешко се добија 

посао и остаје се економски зависан од родитеља. Подаци Националне службе за запошљавање говоре 

да је у августу 2014. години, било 807 незапослених лица  (или 11,69%) старости између 20-24 године. 

Незапосленост младих у овом старосном добу, доводи до феномена "продуженог детињства", када се 

млади због своје економске зависности од родитеља тешко одлучују да заснују своју породицу, и остају 

још дуго да живе са родитељима. 

Посебно је изражена тенденција напуштања сеоских насеља и миграције ка граду.  

Разлози су не само економске природе, јер је у граду лакше доћи до посла, него и лоша инфраструктура 

која још увек не нуди исте услове живота у граду и селу. 

      ПОСТОЈЕЋИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ ЗА ОВУ КАТЕГОРИЈУ: 

 Новчана социјална помоћ 

 Једнократна новчана помоћ, 

 Једнократну новчану помоћ породицама са децом на набавку огрева, 

 Бесплатан боравак у предшколској установи, 

 Бесплатне књиге и школски прибор за ученике основних и средњих школа, 

 Угрожене породице остварују право на дечји додатак, 

 Новогодишњи пакетићи за децу из социо- угрожених породица, 

 Право на оброк у Народној кухињи. 

 

ЗДРАВЉЕ: 

 

Сиромаштво је уско повезано са здравственим проблемима. Велики број корисника новчане социјалне 

помоћи ( углавном Роми ), живи у неурбанизованим насељима у граду или по ободима насељених 

места. Деца – чланови ових породица живе у веома лошим условима, без санитарног чвора, у трошним 

и влажним кућама. Због сиромаштва, исхрана ове деце је оскудна и једнолична. Код ове популације и 

неке лакше болести прелазе у хронична обољења, због изостанка медицинског третмана. 

Позитивна је чињеница да се на територији наше локалне самоуправе спроводи мера обавезних 

систематских прегледа и обавезне вакцинације деце. 

Што се тиче деце и младих са инвалидитетом, њима смо се посебно бавили у оквиру приоритета особа 

са инвалидитетом препознајући значај и озбиљност тог проблема. 

Посебан проблем којим се треба бавити у вези са здрављем младих су болести зависности, полно 

преносиве болести и нежељене трудноће код младих. У Школском  диспанзеру основано је 

Саветовалиште за младе, које се бави овом проблематиком. Такође, при Центру за социјални рад „ Сава 

„ установљено је Саветовалиште за брак и породицу. 

 

ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА: 

 

Деца без родитељског старања се збрињавају смештајем у домове или хранитељске породице. 

Тенденција је да се деца све више смештају у хранитељске породице, које су субститут њихове 

биолошке  породице. У граду Сремска Митровица нема дома за децу без родитељског старања, па, се 

користе капацитети других места у Војводини и Србији ("СОС село“ у Сремској Каменици, „ Колевка „ 

у Суботици, Дом за незбринуту децу Сомбору,  Београду и Панчеву..). 

Центар за социјални рад „ Сава „ ради на смањењу домског збрињавања деце без родитељског старања, 

у корист смештаја у хранитељске породице ( у последње време све више се подстиче усвајање). У 

установе социјалне заштите и породични смештај, у 2013. години, смештено је укупно 113 деце, од чега 

је 90 у хранитељским породицама. 
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ПОСТОЈЕЋИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ ЗА ОВУ ДЕЦУ: 

 „ Социјално становање у заштићеним условима за младе који се осамостаљују" – привремени 

смештај за младе који пунолетством губе право на смештај у домовима за незбринуту децу или 

хранитељским породицама. За потребе њиховог смештаја Министарство рада и социјалне 

политике обезбедило је стан у Сремској Митровици,  у коме борави ( углавном) четворо младих 

људи. 

 Дневни центар за младе са поремећајем у понашању функционише од 2008. године. За оснивање 

овог центра средства је обезбедио Фонд за социјалне иновације, а бригу о даљем 

функционисању преузела је на себе Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту 

животне средине. Овај центар се налази у просторијама Црвеног крста у Сремској Митровици, 

коме је и поверен. 

 Тим за децу без родитељског старања Центра за социјални рад улаже велике напоре у развој 

хранитељства као најадекватнијег облика заштите ове деце. Ради се на популаризацији 

хранитељства, едукацији и обуци породица за хранитељство, обуци породица за специјално 

хранитељство и припреми деце за смештај у хранитељску породицу. У последње време, кад год 

је то оправдано и могуће, подстиче се усвајање, 

 Деца на смештају у хранитељским породицама остварују права на надокнаду трошкова 

екскурзије, трошкова уџбеника и матуре и увећану накнаду у случају болести, 

 Фонд „ Солидарност „ обезбеђује сваке године одређени број стипендија за децу из социо-

угрожених породица или децу без родитељског старања, 

 Оформљен је Клуб за хранитеље. 

 

НАСИЉЕ  У ПОРОДИЦИ И ПОРОДИЦЕ СА ПОРЕМЕЋЕНИМ ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА 

 

Овај проблем је присутан већ деценијама у нашој средини, али је на значају добио тек последњих 

неколико година. Чињеница је да постоји насиље у породици, и да су жртве насиља најчешће деца и 

жене. 

Код деце је најучесталији облик насиља занемаривање и физичко насиље. 

У 2013. години, је евидентирано 86 случајева занемаривања деце и 29 жртава физичког злостављања 

деце ( укључујући ту и 2 случаја сексуалног насиља). 

Запослени у Центру за социјални рад и запослени у тужилаштву и суду су прошли едукације у вези 

поступања у случајевима насиља у породици. Формиран је локални тим за заштиту од насиља  у 

породици, који чини саставни део мреже „ За живот без насиља „ који је формиран на територији АП 

Војводине. У тиму су представници свих релевантних установа. Центар за социјални рад „ Сава „ је 

2006. године, формирао мобилну екипу у којој 24 часа дежурају стручни радници спремни да поступају 

не само у случају насиља у породици, него и у другим ургентним случајевима. 

 Већ неколико година води се кампања која има за циљ да сензибилише јавност и подигне свест грађана 

, када је реч о проблему насиља у породици. 

Број лица из породица са поремећеним породичним односима се и претходне године повећао. 2013. 

године је евидентирано 898 лица, од тога је највише деце и родитеља у бракоразводном спору. 

Породицама је на располагању Саветовалиште за брак и породицу у Центру за социјални рад и Развојно 

саветовалиште при Дому здравља. 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ: 

- мобилна екипа стручих лица Центра за социјални рад, 

- едуковани запослени у тужилаштву, суду и Дому здравља (који има веома ефикасан Тим за 

злостављање). 

- градски тим за заштиту од насиља. 

 
АСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

 

Забрињавајући   је  податак   да  је  малолетничка  делинквенција  у  порасту,  а   да   нема  
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адекватног друштвеног одговора на овај проблем. Оно што је позитивно јесте да је мали удео 

малолетника у најтежим кривичним делима и да нема тенденције пораста. Зато имамо већи број 

малолетника који чине лакша кривична дела и који чине прекршаје.Овај тренд је последица, како 

сиромаштва, тако и недовољне родитељске компетенције, али и изостанак активног учешћа родитеља у 

креирању  слободног времена деце. Тренутно су  веома изражени проблеми деце и младих, везани за 

употребу алкохола и дроге, који су све доступнији. 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА: 

 сиромаштво,  

 незапосленост, 

 здравствени проблеми и њихова повезаност са лошим животним условима, 

 болести зависности, 

 проблем асоцијалног понашања, 

 насиље у породици.  

ЗАКЉУЧЦИ: 

 Поред породица којима се пружа подршка кроз новчану социјалну помоћ, постоји и велики број 

породица које су близу граница сиромаштва ( међу њима је велики број породица са децом и младима ). 

Локална самоуправа, Центар за социјални рад и остали социјални актери, успевају само у одређеној 

мери да кроз материјална давања, помогну овим породицама. То су, нажалост, само краткорочне мере 

које не успевају да потпуно реше проблем. Приметан је феномен „ генерацијског сиромаштва „ када се 

сиромаштво преноси са генерације на генерацију, 

 Образовни систем је доступан свима. Међутим, деца и млади из сиромашних породица 

прекидају често своје школовање након завршетка основне школе или напуштају средњу школу, 

 Велики број социјалних актера својим активностима и локалним прописима о обавезним 

систематским прегледима и вакцинацији, у многоме доприносе ефикаснијој здравственој заштити 

становника, 

 Проблем незапослености је велики и присутан је у свим категоријама становништва   (млади су 

поготово погођени овим проблемом ), 

 Локална самоуправа и социјални актери на челу са Центром за социјални рад су препознали 

специфичност потреба категорије- деца без родитељског старања. До сада  је много урађено за ову 

популацију, што је добра база за даље развијање услуга које би биле усмерене на трајније решавање 

проблема ове категорије, 

 Да би се решио проблем насиља у породици формирано је радно тело на нивоу града, а Центар 

за социјални рад је формирао и мобилни тим. Већ дуже време се одвија кампања у јавности и спроводе 

стручне едукације запослених у установама које се баве социјалном заштитом, 

 Приметно је повећање асоцијалног понашања деце и младих. 

 

ПРЕПОРУКЕ: 

 Потребно је ојачати партнерство између свих актера на локаланом нивоу како би на 

најадекватније начин успели да  одговоримо на постојеће проблеме, 

 Ојачати људске ресурсе у установама, новим стручним особама, 

 Пружити материјалну помоћ свој деци, младима и породицама који су погођени сиромаштвом, 

 Обезбедити бољу хигијенске услове у насељима где живе сиромашне породице,  

 Унапредити квалитет и доступност здравствене заштите која ће бити прилагођена 

специфичности ове популације, 

 Пронаћи начин за мотивисање родитеља из сиромашних породица за наставак школовања деце 

из тих породица, као вид улагања у будућност и један од начина за  прекидање  "ланца сиромаштва“, 

 Развијати програме друштвеног и радног укључивања младих људи, 

 Искористити досадашње резултате у раду са децом без родитељског старања, интензивирати 

кампању промоције хранитељства, 

 Наставити са заједничком акцијом на локалном нивоу у борби против свих видова насиља у 

породици ( штампани и електронски медији, образовне институције, здравствене установе, активности 

Центра за социјални рад, НВО...) , 
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 Изградити Сигурну кућу, какао би жртве насиља имале адекватну заштиту до трајног решења 

проблема, 

 Направити програме превенције малолетничке делинквенције и посебне програме за рад са 

малолетним починиоцима кривичних дела и прекршаја, 

 Организовати програме сарадње између Центра за социјални рад, суда, тужилаштва и јавних 

предузећа и установа, како би се спроводиле законом предвиђене мере за малолетне делинквенте ( казна 

добровољног рада, хуманитарног рада, итд.), 

 Радити на развијању програма превенције болести зависности, као и програме који се тичу 

репродуктивног здравља, 

 Посебно обратити пажњу на проблем трговине људима, тј.децом, 

 Проширити услуге за децу, младе и породицу како би се ојачала природна породица, 

 Инфраструктурно уредити просторе за децу и младе ( дечји паркићи, спортски терени..).  

 Мотивисати младе и породице са проблемима, да се активно укључе у решавање својих 

проблема, 

 Развијати бесплатне едукативне и психо – социјалне ваншколске програме за децу и младе, 

 Улагати у програме обуке младих за партиципацију у животу локалне заједнице, 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

 Оснаживање природне породице, 

 Развој ванинституционалног збрињавања деце без родитељског старања  (усвајање, хранитељство) 

 Промовисање здравих  стилова живота, 

 

Кључни међуциљеви: 

1. Наставак исплате једократних помоћи корисницима, 

2. Припрема докумената и одлука за увођење права на увећану једнократну помоћ корисницима, 

3. Унапређење рада Саветовалишта за брак и породицу, 

4. Стручно усавршавање радника Центра за социјални рад и одржавање едукативних радионица за 

кориснике Саветовалишта, 

5. Проширење капацитета за хранитељство посебно специјално хранитељство, кроз медијску 

кампању, 

6. Оснаживање партиципације младих у животу локалне заједнице кроз добијање места у 

локалном органима за представнике ђачких  парламената. 

 

 

СНАГЕ 

 

1. Центар за социјални  рад, 

2. Развијено хранитељство, 

3. Социјално становање у заштићеним 

условима за младе који се 

осамостаљују, 

4. Дневни центар за децу са поремећајем 

у понашању, 

5. Образован и стручан кадар који се 

бави децом и младима . 

 

СЛАБОСТИ 

 

1. Недовољна међусекторска сарадња, 

2. Недовољна мотивисаност 

професионалаца, 

3. Незаинтересованост НВО и 

приватног сектора за пружање и 

развој услуга у овој области, 

4. Незаштићеност деце ван 

институција. 

 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

1. Национална стратегија реформе 

социјалне заштите и остали 

комплементарни стратешки 

документи, 

2. Акредитовани програми обуке за 

пружаоце услуга социјалне заштите,  

 

ПРЕПРЕКЕ 

 

1. Недовољна финансијска средства за 

подршку деци и породици са децом, 

2. Непостојање националних развојних 

програма, 

3. Непостојање стандарда и норматива, 

4.  Превазиђена законска регулатива, 
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3. Присутност домаћих и страних 

донатора, 

4. Унутаргенерацијске и међу-

генерацијске искуствене групе. 

 

5.  Непостојање протокола о сарадњи. 

 

 

 

ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
1. Услуге породично – правне заштите 

2. Дневни центар за децу и младе са поремећајем у понашању 

3. Становање уз подршку  за младе који се осамостаљују– привремени смештај за децу без 

родитељског старања након изласка из установа социјалне заштите или из хранитељских 

породица. 

 

ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Клуб за децу и младе, 

2. Кућа на селу за радно оспособљавање, економско осамостаљење и излазак из система социјалне 

заштите младих са инвалидитетом. 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДИЈАГНОЗА СТАЊА 

 

На територији града Сремска Митровица има укупно 20.844 деце и младих до 25 год. од чега су њих 

1.536 у 2013. години били  корисници неке од услуга које пружа Центар за социјални рад . 

Најбројнија групација деце и младих којој је неопходна перманентна помоћ су: 

 деца без родитељског старања ( смештена у установе социјалне заштите ) и деца чија су потребе и 

права угрожена нефункционалношћу породице, 

 деца и млади неприлагођеног друштвеног понашања. 

 

ЗАКЉУЧЦИ О ЦИЉНОЈ ГРУПИ: 

 

Циљна група 1: Деца без родитељског старања ( институционализована ) и деца чије су потребе и 

права угрожена нефункционалношћу породице 

Дисфункционалношћу породице угрожена су права и потребе деце, те је овим породицама потребна 

подршка и помоћ целокупног система социјалне заштите. Родитељи су ослабљени, немоћни да покрену 

промене и без подршке система не могу да изађу ојачани и способни за самостално функционисање. 

Деца у оваквим породицама немају могућност покретања промена. 

 

Циљна група 2: Деца и млади неприлагођеног друштвеног понашања 

Деца и млади су носиоци симптома поремећених породичних односа и њихово понашање је знак 

побуне и апел за помоћ, што је и основни потенцијал за стварање промене унутар ове циљне групе. 

 

ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

 Програм збрињавања и ојачавања деце 

 Програми ојачавања родитеља / породице 

 Програми превенирања социјалне патологије 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 

 смањивање броја деце корисника социјалних услуга кроз збрињавање и ојачавање деце и младих 

мултисекторским и мултидисциплинарним програмима и акцијама, 

 смањивање тренда раста друштвено неприхватљивог понашања примарном превенцијом социјалне 

патологије и осмишљеним програмима који подразумевају јасну поделу одговорности социјалних 

актера на територији Града Сремска Митровица 



Број 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 17.12.2014. 

 

96 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ 

 

 до краја 2015. године завршити припреме за спровођење програма примарне превенције социјалне 

патологије у сарадњи са локалним социјалним актерима на територији града Сремска Митровица, 

 у 2015. години креирати програме за рад клуба - дневног боравка, 

 у 2016. години створити услове за отварање целодневног ( и  бар повремено и викенд боравка)  за 

децу и младе са сметњама у развоју. 

 

3.1.3.   ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

АНАЛИЗА ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

 

Особе са инвалидитетом су лица која због физичких или менталних ограничења имају отежан или 

ограничен приступ друштвеном животу који одговара њиховом старосном добу, полу, материјалним 

приходима којима располажу и друштвеној или културној средини у којој живе. Они захтевају посебну 

заштиту и подршку за своју друштвену и професионалну интеграцију. 

Ову циљну групу чине деца и омладина са сметњама и тешкоћама у развоју, и одрасле особе са 

инвалидитетом, који живе на територији  Града Сремска Митровица. 

Карактеристике циљне групе су: изразита хетерогеност групе у односу на узраст, потребе, статус и 

друге одлике, низак ниво могућности партиципирања у планирању развојних процеса, 

маргинализованост, изложеност дискриминацији, вулнерабилност, вишеструка маргинализованост 

подгрупа ( нпр, деца и жене са инвалидитетом ), неорганизованост, незаступљеност у центрима 

доношења одлука, низак ниво учешћа у друштвеном животу, низак образовни ниво, сиромаштво, 

немотивисаност за промене, висок проценат незапослености, висок ниво зависности од социјалних 

давања, непознавање сопствених права, неинформисаност о расположивим средствима и услугама 

социјалне заштите у локалној заједници, недостатак идеја, искустава и знања потребних за реформске 

кораке, и низак ниво могућности дефинисања сопствених потреба (особе са сметњама и тешкоћама у 

развоју ). 

Особе са инвалидитетом имају иста људска права, као и особе без инвалидитета. Ипак, начин 

остваривања права и задовољавања потреба тих особа, треба ускладити са њиховим специфичним 

тешкоћама, не занемарујући њихове потенцијале и преостале способности. 

Наша држава је међу последњима у Европи започела процес дефинисања мера и активности у циљу 

системског поправљања положаја особа са инвалидитетом. Једна од мера побољшања њиховог положаја 

- стварање физички доступног окружења, још увек се у нашој средини слабије спроводи него у 

окружењу. Без могућности да се самостално крећу, особе са инвалидитетом које користе инвалидска 

колица или су слепа, не могу ни обавестити друштво о својим потребама, а самим тим, не могу ни 

очекивати да ће те потребе бити задовољене. 

Пример друштвеног занемаривања у изградњи физички доступног окружења симптоматичан је и због 

тога што не тражи додатне трошкове ( изградња тротоара није скупља ако су тротоари оборени ), већ 

другачију друштвену свест. Претпоставке за промену друштвених предрасуда, морају се уградити у 

читав образовни систем како би се, да се задржимо на примеру физичког окружења, спречило да 

стручњаци ( архитекте и грађевински инжењери)  не воде рачуна о доступном јавном окружењу 

приликом градње. 

 
 

СНАГЕ 

- ресурси ( људски, материјални, 

институционални ), 

- искуства, 

- интер-ресорна комисија, 

- организације особа са инвалидитетом, 

- стручњаци, 

- појединачни пројекти, 

 

СЛАБОСТИ 

- неинформисаност корисника, 

- предрасуде околине, 

- необавештеност пружалаца услуга о 

потребама корисника, 

- слаб рад организација особа са 

инвалидитетом, 

- неумреженост и несарадња свих актера 
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- разумевање локалне самоуправе, 

- спремност породица особа са 

инвалидитетом на сарадњу. 

 

 

социјалне заштите, 

- начин финансирања организација особа 

са инвалидитетом, 

- неприхваћеност особа са инвалидитетом 

у друштву, 

 

МОГУЋНОСТИ 

- постојећи стратешки документи, 

- искуства других у овој области, 

- донатори ( пројекти ), 

- децентрализација као тренд. 

 

 

ПРЕПРЕКЕ 

- недовољно средстава из националног 

буџета за социјалну заштиту, 

- примена закона у пракси  (неефикасна, 

недоследна) 

 

ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ: 
1. ШОСО „ Радивој Поповић „ 

2. Дневни боравак за децу, омладину и одрасле ометене у развоју, 

3. Радни центри при Дневном боравку ( дефектолошка подршка при радном ангажовању ), 

4. Развојно саветовалиште Дечјег диспанзера Дома здравља 

5. Кућна нега ( патронажна служба Дома здравља ), 

6. Пројекат „ Помоћ у кући „ ( геронтодомаћице ), 

7. Персонални асистенти за особе са инвалидитетом , 

8. Развојна група при Предшколској установи „ Пчелица „ 

9. Услуге Центра за социјални рад : заштита жртава насиља у породици, услуге канцеларије за 

материјална давања, Саветовалиште за брак и породицу, 

      10.  Сензорна соба  у  школи  "Радивоје Поповић" 

      11. Припремни предшколски програм за децу са вишеструким сметњама у развоју и инвалидитетом 

у ШОСО "Р. Поповић" 

       12. Сервис за рану интервенцију кроз интеракцију са другим установама у циљу хабилитације деце 

са сметњама у развоју  који се остварује у  ШОСО или породици, 

       13. Сервис за подршку при одрживом запошљавању у сарадњи са НЗС (ШОСО), 

       14. Сервис за подршку при самосталном становању (ШОСО). 

 

ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
  1.  Специјализовано возило за превоз особа са инвалидитетом, које поседује и посебну рампу,  како би 

и особе у инвалидским колицима могле да га користе ,       

  2.  Целодневни (а уколико то буде било могуће бар повремено и викенд) боравак за децу   и омладину 

са различитим сметњама и тешкоћама у развоју, 

  3.  Унапређење рада радних центара при Дневном боравку, 

  4.  Волонтерска служба подршке особама са инвалидитетом, 

  5. Економска газдинства за професионалну рехабилитацију и оспособљавање особа са инвалидитетом, 

  6. Стварање услова за отварање заштитног предузеће за радно оспособљавање и запошљавање особа са 

инвалидитетом. 

 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ: 

 

Укупан број особа са инвалидитетом у оквиру опште популације није могуће тачно утврдити. Овај 

проблем је присутан глобално и стога се за потребе планирања и деловања користе апроксимације и 

процене шире признатих извора. Тако се у нашој земљи прихвата процена Министарства за рад и 

социјалну политику, сектор за особе са инвалидитетом, да их је између 12 и 15% у укупном броју 

становника. 

У тим оквирима можемо рачунати да у нашем граду живи између 9.592 и 11.991 особа са 

инвалидитетом. Овај податак треба прихватити са резервом, јер не постоји евиденција  особа са 

инвалидитетом на локалном нивоу. 

На територији Града Сремска Митровица је активно неколико удружења и организација које 

окупљају особе са инвалидитетом или се њима баве. Слабост у њиховом раду је то што својим 
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програмима обухватају мањи број од укупног броја особа са инвалидитетом који живе на 

територији Града Сремска Митровица. Организације и удружења које окупљају особе са 

инвалидитетом се делимично финансирају и из градског буџета.  Променом критеријума, акценат 

убудуће мора бити стављен на пројекте и програмске активности који заиста доприносе побољшању 

положаја особа са инвалидитетом., а не за редовно функционисање удружења. 

Претходних година је значајно унапређен положај особа са инвалидитетом, нажалост проблем 

обезбеђивања простора за смештај једног дела удружења, још увек није решен. 

Особе са инвалидитетом не могу да се укључе равноправно у друштво: није им подједнако доступно 

образовање, здравствена и социјална подршка, могућност запошљавања, организовање слободног 

времена и извори информација. Због постојања архитектонских баријера често не могу да остваре своја 

права у појединим локалним и републичким органима и институцијама ( Завод за здравствено 

осигигурање филијала Сремска Митровица например). 

Осим што су изложени свим видовима дискриминације, особе са инвалидитетом спадају и у 

најсиромашније друштвене групе. 

 
ЕКОНОМСКИ  ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Укупан пад животног стандарда негативно се одразио на све категорије становника, а посебно на особе 

са инвалидитетом с обзиром на њихове смањене могућности привређивања на једној страни, као и на 

повећане трошкове здравствене заштите, на другој.  

Поред економских проблема на микро нивоу, у оквиру породица у којима живе особе са инвалидитетом, 

постоје и проблеми на макро плану, на територији града и државе, када је реч о социјалним давањима 

које друштво издваја за помоћ особама са инвалидитетом (мали износи и нередовне исплате новчаних 

давања и сл). 

Особе са инвалидитетом су погођене сиромаштвом из више разлога, а један од њих је свакако повећана 

потреба за новчаним средствима за обезбеђење туђе неге и помоћи, набавке медицинских и хигијенских 

средстава, потом друштвена изолација и проблеми у проналажењу посла. Они су тешко запошљива 

категорија становништва, јер осим што постоји неразумевање у погледу њихове радне ефикасности, ову 

категорију становништва додатно оптерећује постојање великог броја незапослених на тржишту рада. 

Углавном нема посебних програма који би подстакли запошљавање особа са инвалидитетом. 

На евиденцији корисника различитих услуга Центра за социјални рад је 1068 особа са инвалидитетом.   

 

СТАНОВАЊЕ 

 

Уколико врста,степен и тежина инвалидитета дозвољавају, особе са инвалидитетом живе у својој 

породици, као примарној средини, што је за њих од изузетног значаја. Ако чланови породице нису у 

могућности или не желе да се старају о особи са инвалидитетом, онда се она упућује на 

специјализовани домски смештај. У 2013. години, 153 особе са инвалидитетом смештено је у установе 

социјалне заштите. 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

За децу предшколског узраста са сметњама у развоју постоји развојна група при предшколској установи 

„Пчелица". У ШОСО "Радивој Поповић" реализује се такође  програм припремног предшколског  

васпитања за децу са сметњама и вишеструким сметњама у развоју.  Ова деца, кроз разне видове 

сервисних услуга у оквиру Сервисног центра ШОСО "Радивој Поповић" добијају додатни 

дефектолошки третман и подршку. 

Сервисни центар пружа и услуге у образовању и хабилитацији на кућном и болничком лечењу. 

Деца и омладина са вишеструким сметњама у развоју бораве у  Дневном боравку за децу, омладину и 

одрасле ометене у развоју, где се у складу са својим преосталим способностима професионално 

рехабилитују и радно оспособљавају у неком од раних центара при дневном боравку.  

Будући да при школи постоји школска радионица за графичку делатност и ситоштампу, за рециклажу 

папира и пластеник, у наредном периоду би уз сарадњу са осталим институцијама (посебно НСЗ) 

требало формирати два Радна центра у којима би, после радне обуке и оспособљавања, била радно 

ангажована лица чија је  радна способност мања од једне трећине способности просечног радника..  
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Посебан проблем је категорисана  омладина која је осамдестих и деведесетих година стекла образовање 

другог степена, па је у периоду транзиције остала без посла.  Овим лицима, ( има их 219), у наредном 

периоду треба омогућити ванредну доквалификацију за одређена занимања трећег степена, или пак 

преквалификацију - такође трећег степена, уз сагледавање могућности евентуалног отварања заштитне 

радионице  или предузећа за социјално предузетништво на територији  Града. 

Све ове активности даће резултате ако се у њихову реализацију, поред институција система (буџетске 

установе су у обавези да на одређени број запослених запосле и одређен број инвалидних лица),  на 

одговарајући начин укључе и удружења особа са инвалидитетом.. 

 

ОДРАСЛА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА 

 

Град Сремска Митровица не располаже адекватном прихватном станицом, нити одговарајућим обликом   

дневног збрињавања одраслих душевно – оболелих лица. 

Проблем код ових лица је  постојање отпора у институцијама везан за њихов прихват или смештај. 

Углавном се ради о лицима која у одређеној мери могу да функционишу ван институција, мада се често 

нађу и у ситуацији када им је неопходан прихват. 

 

ПОРОДИЦЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
Породице особа са инвалидитетом су измењеног квалитета, због проблема са којим се свакодневно 

сусрећу. Чланови  породица су у највећој мери посвећени особи са инвалидитетом, тако да су све 

активности, социјални односи и интересовања подређени потребама те особе. Због овог трпе 

професионални и породични капацитети осталих чланова. Нема адекватног механизма пружања 

социјалних услуга у локалној заједници, који би омогућио таквим породицама да  у институцијама и 

осталим социјалним актерима пронађу партнере у решавању својих проблема. Ове породице често 

остају изоловане од стране друштва како због неразумевања околине тако и због сопственог повлачења. 

Умреженошћу институција и применом разних сервисних услуга, у наредном периоду  би се на нивоу 

локалне самоуправе могла понудити истинска подршка и помоћ овим породицама и тако олакшати  

њихово  функционисање. 

 

ПРИСТУПАЧНОСТ 

 

У  нашој средини  је још у зачетку  идеја о  граду приступачном за особе са инвалидитетом. Јавни 

објекти  и установе, као и саобраћајна инфраструктура, нису у потпуности прилагођени овој 

популацији. 

 

ДИЈАГНОЗА СТАЊА 

 

Кључни проблеми особа са инвалидитетом у Граду Сремска Митровица су:  

 недовољна доступност здравствене и социјалне подршке, 

 општа искљученост, 

 неинформисаност, 

 незапосленост, 

 недовољно ангажовање организација особа са инвалидитетом , 

 немогућност редовног школовања, 

 сиромаштво, 

 недовољна материјална подршка  

 

ЗАКЉУЧЦИ 

 

Образовни ниво и могућност друштвеног утицаја особа са инвалидитетом су врло ниски, због 

оптерећења бројним проблемима: неинформисаност и искљученост, недоступност школовања, 

здравствене и социјалне заштите, због сиромаштва али и слабости њихових организација.   

Укупан квалитет живота особа са инвалидитетом је изузетно низак. 
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До сада су проблеми решавани стихијски, појединачно, краткорочно ( пројектима ), и за мали број 

корисника. Учешће саме циљне групе у решавању проблема са којима се суочава је занемарљиво. 

 

ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

 мобилизација особа са инвалидитетом, 

 повећање обухвата особа са инвалидитетом сервисима и услугама социјалне заштите, 

 подизање нивоа свести особа са инвалидитетом и грађана о значају социјалне заштите за особе 

са инвалидитетом, 

 подизање нивоа рада организација које окупљају особе са инвалидитетом у корист 

самозаступања и самооснаживања, 

 повећање нивоа информисаности свих актера система социјалне  заштите, 

 обезбеђивање приступачности постојећим сервисима и услугама социјалне заштите за особе са 

инвалидитетом, 

 унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом развијањем потребних, а недостајућих 

сервиса и услуга, као и повећањем права на материјална давања, 

 умрежавање,  партнерство и повезивање свих актера социјалне заштите, 

 покретање иницијатива, мобилизација и евиденција особа са инвалидитетом 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

 подизање нивоа свести свих грађана Града Сремска Митровица кроз укључивање особа са 

инвалидитетом у систем локалне социјалне заштите. 

 унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом Града Сремска Митровица успостављањем 

свих, овом стратегијом дефинисаних, неопходних сервиса и услуга  социјалне заштите, 

 повећање броја корисника сервиса и услуга социјалне заштите из реда особа са инвалидитетом,  

умрежавањем свих актера социјалне заштите, 

 формирање јединствене базе података особа са инвалидитетом које имају пребивалиште на 

територији Града Сремска Митровица, систематизоване по категоријама инвалидности, 

 припрема стандарда и инструмената за утврђивање потреба ове категорије грађана Града Сремска 

Митровица, 

 успостављање отворених модела заштите особа са инвалидитетом – Дневног центра за особе са 

инвалидитетом на подручју Града Сремска Митровица где би се реализовао део програма везаних за 

њихову социјализацију, образовање и стручно оспособљавање, 

 стварање услова за унапређење запошљавања ове теже запошљиве групе на подручју Града Сремска 

Митровица, кроз систем континуираних програма за њихово активно укључивање у процес рада, уз 

сарадњу са локалним социјалним партнерима од значаја за ову област – Национална служба за 

запошљавање, Удружење предузетника и сл. ), 

 развијање свести грађана и јавног мњења о проблемима особа са инвалидитетом у оставривању 

права на рад/запошљавање кроз информативне кампање, континуиране примере добре праксе 

запошљавања особа са инвалидитетом, као и успешно пружање помоћи у проналажењу запослења, 

појединачне акције информисања, и сл., 

 побољшање приступачности јавних институција на подручју града за особе са инвалидитетом 

уклањањем постојећих архитектонских баријера и постављањем одговарајуће саобраћајне 

сигнализације. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ 

 

 у 2015. години, формирати обједињену евиденцију свих особа са инвалидитетом који су 

корисници неког од  сервиса и услуга социјалне заштите, 

 до 2016. године створити услове за формирање „ Економског газдинства за особе са 

инвалидитетом „ 

         током 2015. године проширити капацитет Дневног боравка за децу, омладину и одрасле ометене 

у развоју, тако што ће се са одрасли одвојити, а потом и радно ангажовати, 
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       Континуирано подизати свест људи у Граду Сремска Митровица о потребама особа са 

инвалидитетом кроз тематске емисије, трибине, округле столове, новинске чланке и медијску кампању 

уопште. 

 

ОБЛИЦИ УСЛУГА 

 

Особе са инвалидитетом су упућене на следеће актере: 

-     Центар за социјални рад „ Сава „ 

- Републички фонд за здравствено и пензионо осигурање, 

- ШОСО „ Радивој Поповић „ 

- Предшколску установу „ Пчелица „ 

- Институције здравствене заштите ( Дом здравља, Развојно саветовалиште, Општа болница, Завод за 

јавно здравље ), 

-  Црвени крст, 

- Удружења особа са сметњама у развоју. 

Особе са инвалидитетом преко Центра за социјални рад остварују право на додатак за туђу негу и помоћ 

и остала материјална давања, смештај у установе социјалне заштите или у хранитељске породице. 

Потешкоће се често јављају у процесу остваривања права на материјална давања, због спорости 

комисије за оцену степена инвалидности. 

Развојно саветовалиште при Дому здравља брине о здравственој заштити деце и омладине са 

инвалидитетом, и другим болестима и стањима.. У ову категорију убрајају се деца са : церебралном 

парализом, мишићном дистрофијом, аутизмом, умереном и тешком менталном ретардацијом. 

Сервисни центар ШОСО "Радивој Поповић"је унапређен систем подршке и услуга, усмерених ка 

конкретном кориснику, без обзира на узраст и врсту потребне подршке, оптимално усклађен са 

потребама корисника. Он пружа сву потребну подршку породици и институцијама које се непосредно 

баве овом популацијом, обједињујући рад следећих сервиса: Сервис за рану интервенцију за децу 

предшколског узраста, Сервис за пружање подршке породици,  Сервис за информисање и Сервис за 

пружање подршке при самосталном становању. 

 

   ПРОБЛЕМИ : 

 

 Низак ниво свести заједнице о потребама особа са инвалидитетом, њиховим правима и 

могућностима, али и њих самих о сопственим правима и начину задовољења потреба, 

 Економски положај особа са инвалидитетом и њихових породица и недостатак социјалне 

сигурности, посебно је истакнут облик егзистенцијалне угрожености, 

 Неједнаке могућности за учење и запошљавање ове друштвене групе јесу последица физичких и 

друштвених баријера. Сремска Митровица је још увек недовољно приступачан Град за особе са 

инвалидитетом, 

 Дневни боравак за децу, омладину и одрасле ометене у развоју  ради само радним данима и у 

току школске године.Овај проблем погађа све чланове породица корисника дневног боравка, јер 

немају довољно времена за предах, како би се посветили сопственим социјалним и економским 

циљевима, 

 Породице особа са инвалидитетом су препуштене саме себи, често су изоловане и немају 

довољно социјалних контаката, 

 Неразвијено специјално хранитељство, 

 Недовољно доступна кућна нега и помоћ, 

 Проблем збрињавања душевно оболелих лица, 

 Лоша укљученост особа са инвалидитетом у друштво, 

 Недовољна умреженост институција и непоседовање адекватно и стручно оспособљеног кадра. 

 

  ЗАКЉУЧЦИ: 

 Не постоји свеобухватна евиденција и механизми који би информисали особе са инвалидитетом 

и њихове породице о правима, начину задовољења потреба и решења проблема, 
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 Материјална давања не успевају да омогуће минимум економске сигурности овој популацији, а 

приметна је и спорост у остваривању поменутих права, 

 Постојеће могућности за образовање и запошљавање особа са инвалидитетом су добра основа за 

даљи развој услуга социјалне заштите, 

 Не постоји адекватна мотивација локалних предузетника за запошљавање ове категорије, 

 Поред постојећег Дневног боравка, јавља се потреба за целодневним боравком особа са 

инвалидитетом, који би радио током целе године - радним данима, а повремено и викендом, 

 Постоји потреба за унапређењем  услуге помоћи и неге у кући, како би се породице растеретиле 

и оснажиле, 

 Развојем Центра за хранитељство створили би се даљи услови да се унапреди рад са породицама 

које би ушле у програм специјалног хранитељства, 

 Приметан је проблем прихвата и збрињавања душевно оболелих лица, 

 Потребно је уложити додатне напоре да се Град учини приступачнијим особама са 

инвалидитетом, 

 Видљива је потреба да се сви актери снажније укључе у заједничко решавање проблема особа са 

инвалидитетом, а све у циљу ефикасније друштвене интеграције, 

 Све наведене закључке ( примедбе ) актери могу превазићи искљуливо дефинишући јасне 

циљеве и са оптималним бројем оспособљених стручних радника. 

 

ПРЕПОРУКЕ: 

 Саставити добро конципирану, исцрпну базу података о особама са инвалидитетом, 

 Пројектовати механизме којима би се на бржи и ефикаснији начин ( кроз материјална давања ) 

помогла ова друштвена група, 

 Омогућити равноправнију позицију особа са инвалидитетом у систему образовања и 

запошљавања, 

 Мотивисати локалне предузетнике, НВО и развијати идеју волонтеризма и филантропије, 

 Унапредити сервис помоћ и нега у кући, 

 Посветити се развоју специјалног хранитељства и омогућити подршку специјалним 

хранитељским породицама, 

 Развијати капацитете становања уз подршку, 

 Решити питање прихвата и збрињавања душевно оболелих лица, 

 Учинити град приступачнијим, 

 Посветити пажњу специфичностима проблема особа са инвалидитетом по насељеним местима, 

     Формирати јаку мрежу установа на које је упућена ова популација, и унапредити стручност и 

бројност кадрова. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

  Обезбеђивање приступачности града и насељених места, 

 Проширивање услуга социјалне заштите на локалном нивоу за особе са инвалидитетом 

Кључни међуциљеви: 

1. Обезбеђење физички доступног јавног простора кроз континуирано деловање у периоду 

имплементације плана развоја социјалне заштите, 

2. Спровођење додатних консултација са НВО које се баве проблемима особа са 

инвалидитетом ради евидентирања физичких баријера у јавном простору у наредном 

периоду, 

3. Израда пројектне документације за уклањање физичких баријера у јавном простору у току 

2015. године, 

4. Евалуирање учинака изградње физички доступног јавног простора током првог квартала 

сваке године у периоду имплементације плана развоја социјалне заштите 

5. Формирање засебног Дневног боравка за особе са инвалидитетом, током 2015-2017. године, 

капацитета 20-25 лица, 

6. Евидентирање потреба корисника за проширење услуга помоћи и неге у кући, у сеоским 

срединама током 2015. године, 
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7. Проширење обухвата специјализованог хранитељства за особе са инвалидитетом, обуком 5 

хранитељских породица које збрињавају децу са инвалидитетом почев од 2015. године. 

 

3.1.4. ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

 

Према подацима Повереништва Комесаријата за избеглице Републике Србије на територији Града 

Сремска Митровица у периоду 1991 -1998. година, број избеглих и прогнаних из Босне и Херцеговине и 

Хрватске, стално се повећавао, да би 1998. достигао свој максимум од 18.600 лица, што је одговарало 

бројци  од 20,9% у односу на укупан број домицилног становништва.  

Од 1999. године, тај број почиње да се смањује (велики број избеглих лица узео је држављанство 

Републике Србије, мањи број се вратио у матичне државе или су се преселили у треће земље). Поред 

тога, 1999. године, на подручју овог Града, привремено боравиште нашло је и 375 интерно расељених 

лица. Крајем септембра 2014. године, на територији Града Сремска Митровица смештено је  још око 

200 лица са статусом избеглице и 105 интерно расељених.. 

 

Социјални актери локалне самоуправе, на које је упућена ова популација су: 

 Повереништво Комесаријата за избеглице Републике Србије у граду Сремска Митровица, 

 Локална самоуправа, 

 Центар за социјални рад „ Сава „ – Сремска Митровица, 

 Црвени крст Сремска Митровица, 

 Национална служба за запошљавање – филијала Сремска Митровица, 

 НВО и Удружења грађана која се баве овом проблематиком, 

 Међународне хуманитарне организације које раде под патронатом УНХЦР-а (ИОМ, Дански 

савет за избеглице, Интерсос, Праксис, НСХЦ, СДФ,ХЦИТ, ХЕЛП и др.). 

Локална самоуправа озбиљно ради на томе  да их учини равноправним грађанима Града Сремска 

Митровица.  Стратегија развоја социјалне заштите Града Сремска Митровица, у делу везаном за 

избегла и расељена лица, ослања се пре свега на Националну стратегију за решавање питања 

избеглих и интерно расељених лица из 2002. године, Сарајевску декларацију из 2005. године и  

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и  интерно расељених лица и повратника 

по основу споразума о реадмисији на територији града Сремска Митровица за период 2013 – 2016. 

године. 

 

АНАЛИЗА 

Лична документа. 

 

 Великом броју избеглих и расељених лица најосновнији проблем чини остваривање права на лична 

документа (држављанство и пребивалиште) у Републици Србији, због администартивних и 

финансијских потешкоћа у прибављању докумената потребних за подношење захтева за пријем у 

држављанство и након тога за издавање личне карте. Добар део избегличке популације је управо 

због овога искључен из система социјалне заштите Републике Србије ( право на новчану социјалну 

помоћ, туђу нега  и помоћ, дечји додатак , родитељски додатак и сл. ). 

Поред тога,  део избегличке популације још увек се није определио за интеграцију и прихватање 

држављанства Републике Србије, из страха да би то била препрека у остваривању или решавању 

права у матичним земљама (имовинска права, права на пензију, упис радног стажа и сл.). 

 

Стамбени статус  

 

Велики део избегличке популације нема решено стамбено питање, већ живе као подстанари у 

изнајмљеним становима или код рођака и пријатеља. Стамбени статус избеглих и расељених лица  

репер је на основу кога се може оценити неравноправан положај ових лица у односу на домицилно 

становништво. Мањи део избегличке популације је решио стамбени статус куповином имовине, а 

2009. године, за 24 избегличке и 3 породице интерно расељених лица,  Град Сремска Митровица је у 

срадњи са Комесаријатом и ИОМ-ом изградио станове (пројекат социјалног становања у 
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заштићеним условима). До 2018. године, овај проблем би у нашем Граду у потпуности требао да 

буде решен. 

 

Сиромаштво. Незапосленост 

 

Сиромаштво избеглих и интерно – расељених лица је вишеструко, и састоји се од материјалног 

сиромаштва и проблема у приступу основним људским правима ( својина, документа, слобода 

кретања ) и услугама ( приступ здравственој заштити, социјалној помоћи, образовању и сл.) и 

разним правним и психо – социјалним проблемима услед друштвеног искључења, маргинализације 

и дискриминације.  

Ако говоримо о материјалном сиромаштву, процене и истраживања која су рађена и која се 

уважавају и приликом израде Стратегије за смањење сиромаштва показују да је сиромаштво код 

поменуте категорије дупло веће него у укупној популацији ( око 12 % у укупној популацији и око 25 

% у избегличкој популацији је на линији или испод границе сиромаштва у Србији ). 

Нагли прекид  ( промена ) социјалног, економског и културног контекста у ком живе ставио их је у 

позицију ускраћености свих врста. Они се осећају као људи који не припадају нигде. 

Због дугог периода ратова, политичких тензија, честих промена услова за повратак у земљу порекла 

и лоше економске ситуације у региону, они још увек нису у стању да донесу јасну одлуку о својој 

будућности – да ли да остану у Србији или да се врате у земљу порекла. 

Одлазак у треће земље, као један од начина дугорочног решавања проблема избеглих и расељених 

све мање је доступан, а за интерно – расељена лица потпуно недоступан. Ипак, истраживања која су 

рађена последњих година ( пре свега приликом пописа у организацији  Комесаријата за избеглице 

2000. године, и неких истраживања спроведених на мањем узорку од стране појединих НВО ), 

показују да око 70 % испитаних има намеру да остане у Србији. 

Незапосленост је присутна у високом проценту међу избеглим и расељеним лицима. Због ниског 

степена образовања и неквалификованости ( поготову расељених лица са Косова и Метохије ), овој 

популацији је веома тешко да нађе стално запослење. Они се већим делом издржавају радећи слабо 

плаћене послове на одређено време, сезонске послове или „ послове на црно „.Део ове популације 

има администартивних проблема у прибављању доказа о стеченој квалификацији у матичним 

земљама, као и доказа о оствареном стажу или праву на пензију. Све ово доводи до израженог 

сиромаштва у значајном делу избегличке популације. 

 

Здравствена заштита и образовање 

 

Према Закону о здравственој заштити избегла и расељена лица имају потпуно иста права као и 

домицилно становништво. Међутим, евидентни су велики проблеми у остваривању овог права, због 

нерешеног статуса већег броја избеглих лица.. Ова лица су или у поступку за добијање 

држављанства Републике Србије или још увек нису ни поднела захтев за његово добијање. Постоји 

и ситуација када избегла лица у Републици Србији немају ни боравиште ни пребивалиште, те намају 

право на здравствену заштиту ни по једном основу. Међу овим лицима је велики број старих и 

болесних лица, која због неукости и болести веома тешко превазилазе администартивне препреке да 

би ово право остварили. 

Право на образовање се у пракси остварује у потпуности. Сва деца избеглих лица су укључена у 

образовни систем на свим нивоима школовања. Потешкоће се јављају једино међу децом расељених 

лица ромске националности са Косова и Метохије, која су делимично укључена у систем редовног 

школовања, због језичке баријере или недостатка средстава. 

 

Друштвена интеграција 

 

Друштвена интеграција је отежана услед разлике у друштвеним обрасцима избеглих лица и 

 домицилног становништва. У неким случајевима присутне су и предрасуде домицилног 

становништва према избеглим и расељеним лицима. 

Постоји неколико удружења грађана на територији Града Сремска Митровица која се баве овом 

проблематиком. Проблем представља то,  што су ова удружења веома неактивна и најчешће постоје 

само формално. 
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Лица у реадмисији 

 

Процес реадмисије се интензивира и у наредном периоду се очекује велики број лица која ће се 

вратити у Републику Србију из земаља западне Европе. Претежно су ова лица ромске  

националности, па ћемо се овом друштвеном категоријом детаљније бавити у одељку – Роми. 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ ЗА ОВУ КАТЕГОРИЈУ: 

 

 Изграђен објекат социјалног становања у заштићеним условима ( стамбена зграда са 34 стана  

намењен (углавном ), збрињавању избеглих и прогнаних лица, 

 Помоћ у у виду  откупа сеоских домаћинстава, 

 Помоћ избеглим и расељеним лицима у виду доделе грађевинског материјала, 

  изградња монтажних кућа ( помоћ ЕУ), 

 Помоћ у виду доделе средстава за економско оснаживање , 

 Разноврсни грантови или кредити УНХЦР-а, Данског савета за избеглице, ХЕЛП-а, ИОМ-а, СДФ-

а, Интерсоса,и др. 

 Помоћ Комесаријата за избеглице Републике Србије, Црвеног крста, Центра за социјални рад и др. 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА: 

 

 решавање статуса и личних докумената у Републици Србији, 

 решавање имовинских питања, радног стажа и пензија у матичним државама, 

 решавање стамбеног питања, 

 проблем незапослености, 

 делимично (не)регулисана здравствена заштита, 

 друштвена интеграција 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:  
 

1. У периоду 2014-18. године, решити стамбено питање:  за најмање 40 најугроженијих породица 

кроз програм "Социјално становање у заштићеним условима, део преосталих породица збринути 

кроз откуп сеоских домаћинстава, део кроз изградњу монтажних кућа, а део кроз доделу пакета 

грађевинског материјала за завршетак започетих објеката или адаптацију постојећих, 

неусловних.  Тако  би стамбени проблем ове категорије становништва  у потпуности био решен. 

2. У истом периоду, економски оснажити и осамосталити најмање 30 породица избеглих, интерно 

расељених и повратника, кроз програме самозапошљавања, односно путем доделе средстава за 

доходовне активности. 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

 Основни проблем избеглих и расељених лица је прибављање личне документације и решавање 

статуса. Решавањем овог проблема стекли би се услови да се реше и други проблеми, и да се 

остваре права из области социјалне заштите условљени држављанством Републике Србије и 

пребивалиштем, 

 Велики проблем избеглим и расељеним лицима је решавање стамбеног питања, које би до 2018. 

године у потпуности требало да буде решено, 

 Избегла и расељена лица имају великих потешкоћа при запошљавању. Овај проблем погађа и 

домицилно становништво, али је много израженији код избегличке популације. Ова популација 

међутим има  капацитете који би могли да се искористе да би се овај проблем барем делимично 

решио  (квалификована лица, предузетнички оријентисане особе, ученици и студенти који би 

системом школства били оријентисани на занимања за којима на тржишту постоји потреба, и 

сл.), 

 Здравствена заштита је обезбеђена само делу ових лица, због њиховог нерегулисаног статуса, 

 Интеграција ових лица у локалну средину је отежана. 
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ПРЕПОРУКЕ: 

 Обезбедити услове за лакше прибављање документације потребне за подношење захтева за 

прихват у држављанство Републике Србије и личне документације, 

 Омогућити угроженом делу популације и остваривање права из области социјалне заштите, 

 Организовати правну помоћ при решавању права на имовину, упис радног стажа и права на 

пензију остварених у матичним земљама, 

 Решити стамбено питање ових лица, као најважније,  

 Економски оснажити породице које покажу интересовање за доделу средстава за доходовне 

активности (самозапошљавање),  

 Заједничком акцијом Националне службе за запошљавање, локалне самоуправе и локалних 

предузетника, радити на пројектима за запошљавање ових лица, 

 Стипендирати ученике и студенте из ове популације, 

 Регулисати здравствену заштиту свим избеглим и расељеним лицима, 

 Олакашати друштвену интеграцију избеглим и расељеним лицима. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

 решавање стамбеног питања 

      

Кључни међуциљеви: 

      1. Евидентирање потреба стамбено угрожених лица током 2014 године, од стране Комесаријата за 

избеглице ( Повереништва), 

2. Припремање пројектне документације за изградњу 40 станова за социјално становање у 

заштићеним условима у 2014. години, 

3. Изградња 40  станова за социјално становање у заштићеним условима у 2015. години, 

4. Откуп кућа са окућницом, за стамбено збрињавање 30 породица, у периоду 2014-2016.  

5.  Изградња монтажних кућа у 2015. год, 

6. Додела грађевинског материјала за завршетак већ започетих или адаптацију  

неусловних објеката,  за збрињавање још 30 породица, у периоду 2014-2016. година.  

 

3.1.5.    РОМИ 

 

УВОД 

 

Ромска популација је вишеструко угрожена друштвена група. Сиромаштво,  лоше решено стамбено 

питање, лоша здравствена ситуација и кратак животни век, неодговарајуће образовање и друштвена 

маргинализација одлике су које говоре о рањивости овог приоритета. Наведене карактеристике доводе 

до преношења сиромаштва са генерације на генерацију, при чему се ствара својеврсни круг из кога се 

тешко излази. 

Када се дефинишу проблеми ромске популације, постоји неколико фактора који заједнички условљавају 

егзистенцију ове циљне групе.  Низак образовни ниво и њихова претерана заступљеност на пословима 

ниске квалификованости ставили су их у неповољан положај на тржишту рада, што је додатно 

погоршано дискриминацијом  и ниским очекивањима од стране послодаваца. Додатну баријеру 

представља отежан приступ кредитима и нерешена имовинска ситуација. Ови фактори удружени са 

претераном зависношћу од социјалне помоћи стварају замку сиромаштва која многе ромске породице 

спречава да побољшају своје животне услове. 

Тешки социо-егзистенцијални услови живота ромске популације доводе до већих и озбиљнијих 

последица и неминовног угрожавања неких њихових људских права. Како би се положај ромске 

популације у нашој средини поправио, неопходно је предузети организоване мере дугорочног 

планирања ефикасније интеграције Рома у друштвену средину. 

У прављењу овог плана,  ослањали смо се на Националну стратегију за смањење сиромаштва,  

Националну стратегију за прикључивање ЕУ и препоруке  Стратегије одрживог развоја Града Сремска 

Митровица. 
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АНАЛИЗА 

Демографски подаци. 

 

Када је  у  питању  број и  структура  ромске  популације у  граду  Сремска Митровица, не  

постоје прецизни подаци. 

Од укупног броја становника, по званичним подацима пописа из 2011. године, на територији града 

Сремска Митровица живи  1198 Рома. Незванични подаци говоре о далеко већем броју, јер су Роми 

склони честим миграцијама, и не желе, или им је непријатно, да се изјасне као Роми. ( Процењује се да 

их има око 12.000). 

 

Становање 

 

Роми на територији града Сремска Митровица живе у различитим условима. 

Посебну групу представљају асимиловани Роми, који су прихватили образовне и културне одлике 

средине у којој живе. 

Ромска популација је концентрисана у неколико нелегализованих  насеља у самом граду и на ободима 

осталих насељених места, која  карактеришу слични услови становања. Ова насеља нису изграђена у 

складу са урбанистичким плановима и не поседују одговарајућу инфраструктуру. Прикључена су на 

водоводну, али не и на канализациону мрежу. Скоро све куће су прикључене на електро – енергетску 

мрежу. Већина улица је асфалтирана, али без изграђених тротоара. Куће су трошне, влажне, са слабом 

топлотном изолацијом и неадекватне величине у односу на број лица који у њима живе ( просечна 

ромска породица броји 7 чланова – најчешће су у питању вишегенерацијске породице ).Ромска насеља 

су често окружена нелегалним депонијама, иако је локална самоуправа обезбедила контејнере за 

организовано одношење смећа и из ових насеља. Повремено се врши дератизација, мада недовољно 

често. Електрична енергија је доступна, али је велики број ромских домаћинстава користи на илегалан 

начин. 

Важно је напоменути да су  Роми који живе у сеоским насељима слабије организовани него они који 

живе у граду, те су им и мање доступни системи подршке у решавању горућих питања 

 

Здравствена ситуација. 

 

При креирању мера које би олакшале приступ ове популације социјалној  и здравственој заштити, 

посебно се води рачуна да мерама буду обухваћена сва лица ромске популације без обзира на статус, ( 

домицилно, избегличко, интерно – расељено становништво ) која се налазе у стању социјалне потребе. 

Приоритет у реализацији програма је идентификација најугроженијих, који нису обухваћени мерама 

социјалне заштите, нити програмима других организација у локалној заједници, односно 

најугроженијем делу ове популације, тз "невидљивом" делу ромске популације, који због недостатка 

личне документације није  "видљиво"   ни у једној  од ресорних институција. 

 Роми се суочавају са различитим изазовима повезаним са социјалном искљученошћу и сиромаштвом, 

што директно утиче на њихову неједнакост и јаз између Рома и осталог становништва и на пољу 

здравствене заштите.  Због нездравих услова у којима живе, они чешће оболевају од  инфективних 

болести и болести респираторних органа. Један број Рома се налази ван система здравствене заштите, 

јер нема здравствене књижице. Ово прати и лоша информисаност, али и низак ниво знања, посебно 

знања о очувању репродуктивног здравља.  

 

Образовање 

 

 Ниска заступљеност деце, припадника ромске националне мањине у предшколским установама, 

последица је најпре сиромаштва, а потом и  чињенице да не постоји свест родитеља о важности 

предшколског образовања, због  немотивисаности васпитача за рад са овом децом,  и непостојања 

свести код припадника ромске популације, о потреби укључивања у живот локалне заједнице. Ромска 

деца у школи често постижу изузетно лош успех, више пута понављају разред током свог 

основношколског образовања,  школу махом напуштају по завршетку петог или шестог разреда, 

односно кад наврше петнаесту годину, без обзира што основношколско образовање није окончано. 

Само мали број деце ромског порекла уписује средњу школу и још мањи број, факултет. Деца из 
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ромских породица често одсуствују са наставе, јер су принуђена да раде и помажу родитељима  

(сакупљање секундарних сировина, рад на пољопривредним газдинствима, брига о млађој деци... ). 

Услуге боравка у предшколској установи и ужина у школи, регресирају се од стране локалне 

самоуправе.  

Већина припадника ромске популације има основну или недовршену основну школу, а често су и 

функционално неписмени. Дакле, углавном је реч о неквалификованим или полуквалификованим 

лицима која су прилично бројна и неконкурентна на тржишту рада. 

Систем образовања и његова доступност у Граду Сремска Митровица је сасвим коректно уређен. 

Проблем је што не постоји довољна мотивисаност Рома за школовање деце. Зато је важно доношење 

Акционог плана за Роме, који ће, између осталог, дефинисати активности на подстицању ромских 

породица на укључивање у образовни процес.  

 Низак ниво образовања Рома одражава се наповољно на њихову професионалну структуру. Веома мали 

број Рома је са препознатљивим занимањем. Већина припада неиздиференцираној групи радника „ без 

занимања „. Међу онима који „ имају занимање „ преовлађују вештине стечене радом, а не формалним 

образовањем. Рома је највише у оним занимањима за које није потребна никаква стручност, као што су 

радници на одржавању објеката и чистоће, носачи,  грађевински радници и сл.  

 

Незапосленост и сиромаштво 

 

Незапосленост и сиромаштво код ромске популације је генерацијско, и уско је повезано са 

образовањем. Због неповољне образовне структуре, недовољних квалификација, друштвене 

маргинализације и предрасуда, Роми тешко налазе запослење. Роми који су у радном односу,  запослени 

су на најниже вреднованим радним местима ( најчешће у ЈКП „ Комуналије „ – и то, у секторима „ 

Градска чистоћа „ , „ Градско зеленило „ и „ Погребно предузеће „ ). Међутим, приметна је тенденција 

да се услед осиромашења остатка популације, Роми потискују и са ових радних места . 

Једна од активности којима се бави ромска популација је и сакупљање секундарних сировина које се 

даље користе у рециклажи. Ове сировине, између осталог, проналазе по контејнерима и градским и 

сеоским депонијама. Баве се откупом метала, перја, старе хартије и старих ствари. Мали број Рома има 

своје пољопривредно газдинство, бави се земљорадњом или узгојем стоке, или чак има приватно 

предузеће. Већи број се бави препродајом пољопривредних производа или гардеробе на пијацама, и на 

тај начин остварују средства за живот. 

Последица свега наведеног је да је велики број лица овe популације усмерен на Центар за социјални рад 

преко кога остварују права на новчану социјалну помоћ, додатак на туђу негу и помоћ, једнократне 

новчане помоћи. Велика већина ромских породица  остварује право на дечји додатак, као још један вид 

финансијске помоћи породицама са децом. 

Треба истаћи да су Ромкиње двоструко дискриминисане у широј друштвеној заједници, као припаднице 

националне мањине, али и као особе женског пола. Ромкиње су у својим породицама често изложене 

насиљу, које чак имају проблем и да препознају, а камоли да га пријаве надлежним институцијама и 

покушају да се заштите од њега. Низак образовни и социјални ниво, али и предрасуде запослених у 

различитим институцијама,  додатно отежавају положај Ромкиња. Стога је проблем насиља у 

породицама, овде још израженији,  јер оне углавном немају где да оду од насилника, нити имају 

одговарајућу подршку породице. 

 

Лица у реадмисији 

 

Процес реадмисије се интензивира, па је осетно повећан броја лица која се враћају из земаља Западне 

Европе у нашу средину. Реч је углавном о особама ромске националности. Ова лица се у већини 

случајева  враћају у ранија пребивалишта у којима су живела пре одласка у иностранство. Социјални 

актери ( локална самоуправа, Центар за социјални рад, Црвени крст, Центар за економско унапређење 

Рома и остале ромске организације) улажу велике напоре да буду спремни за прихват ових лица и 

пружање  све неопходне   помоћи,  за што успешније укључивање у локалну заједницу . 
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Друштвена интеграција 

 

Слаба економска активност становништва, веома млада популација и висок удео издржаваног 

становништва, представљају кључне чиниоце одржавања и продубљивања разлика и социо – 

економског јаза између Рома и већинског народа. 

Услед свих негативних околности које прате ову групу, њеног специфичног начина живота и 

предрасуда које друштвена заједница гаји према њима, ромска заједница живи на друштвеним 

маргинама. У Граду Сремска Митровица  постоји неколико ромских удружења, која углавном нису 

довољно активна, и стога не доприносе у довољној мери побољшању положаја ромске популације. 

Ромска удружења која су регистрована на територији града су : „ Романо дром „ из Јарка, „ Баре јага „ 

из Мачванске Митровице и најмлађи и најактивнији, Центар за економско унапређење  Рома из Сремске 

Митровице. Основни проблем у функционисању ових удружења је то што она не наступају заједно, већ 

међу њима постоји  ривалитет који непотребно осипа тешко стечену снагу и капацитете удружења, који 

би се корисно могли употребити у решавању  нагомиланих проблема ове заједнице. 

Захваљујући залагању чланова Удружења "Центар за економско унапређење Рома" приводи се крају 

израда Локалног акционог плана за Роме, који би требао да буде усвојен у децембру 2014. године 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 

1. Стварање услова за формирање јединствене базе података о ромској популацији на територији 

Града Сремска Митровица, као и њиховим социјалним потребама, са јасно  

дефинисаним стандардима, 

2. Побољшање информисаности ромске популације о успостављеном интегралном програму 

подршке и помоћи овој категорији становништва, 

3. Побољшање услова за укључивање Рома/Ромкиња  на подручју Града Сремска Митровица у 

системе образовања, професионалног оспособљавања и легалног и одрживог запошљавања, 

4. Успостављање интегралног програма подршке младим Ромима /Ромкињама кроз одговарајуће 

програме помоћи, подршке и услуге социјалне заштите на подручју Града Сремска Митровица, 

5. Успостављање интегралног програма подршке старим Ромима/Ромкињама кроз одговарајуће 

програме помоћи, подршке и услуге социјалне заштите на подручју Града Сремска Митровица. 

6. Обезбеђење  квалитетног образовања  и стицања потребних знања и вештина, који ће омогућити 

лични развој ученика и завршетак основног образовања, с циљем наставка школовања и смањења 

разлика у образовним достигнућима између ромске и остале деце у Граду Сремска Митровица. 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ ЗА ОВУ КАТЕГОРИЈУ: 

 

 Социјална давања (Новчана социјална помоћ, једнократне новчане помоћи, дечији и родитељски 

додатак, додатак за туђу негу и помоћ ), 

 Програм  Народне кухиње –један топли оброк дневно за кориснике социјалне помоћи, 

 Једнократна помоћ за набавку дрва најугроженијим породицама, 

 Регресиран боравак у предшколској установи  за децу ромске националности, 

 Бесплатан школски прибор и ужина  за децу школског узраста, 

 Новогодишњи пакетићи за децу из најугроженијих породица, 

 Повластице код плаћања електричне енергије ( 30 % за кориснике НСП ), 

 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА: 

 Сиромаштво, 

 Незапосленост, 

 Веома лоши стамбени услови, 

 Здравствена угроженост популације, 

 Необразованост и недостатак квалификација, 

 Маргинализованост 
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ЗАКЉУЧЦИ: 

 Недостаје адекватна база података са евиденцијом лица ромске националности, која би била 

својеврсна социјална карта за утврђивање њиховог положаја, јер иако смо свесни проблема ромске 

популације, чињеница је да је то све засновано готовио искључиво  на  искуству људи који са њима 

раде,  

 Ромска популација живи у изузетно неповољним стамбеним условима, 

 Роми нису довољно едуковани по питању здравствене бриге и важности хигијене у очувању 

здравља, 

 Недовољно образована и квалификована радна снага, 

 Процентуално велика незапосленост их усмерава ка различитим видовима помоћи Центра за 

социјални рад, 

 Ромска популација је маргинализована, али је позитивно што су сами препознали партнера у 

локалној самоуправи у циљу  побољшања свог положаја . 

 

ПРЕПОРУКЕ: 

 Формирати детаљну и тачну базу података која ће се редовно ажурирати, 

 Побољшати стамбене услове у којима живи ромска популација, тако што ће се решити 

урбанистичка и инфраструктурна питања ромских насеља (где год је то могуће ), 

 Едуковати ромску популацију на тему : здравствено просвећивање, нега деце, очување 

репродуктивног здравља, превенција заразних болести,  

 Издвојити већа буџетска средства за најугроженије, али и предупредити даљу репродукцију 

сиромаштва, 

 Кампањом мотивисати ромске породице да им се деца школују што дуже, 

 Стипендирањем ромске деце омогућити им студирање, 

 Подржати програме који би повећали  могућност запослења Рома, 

 Активирати постојећа удружења Рома, али и подстаћи  формирање  нових  удружења, и пружити 

им услове за партиципирање у решавању горућих проблема. 

 Формирати канцеларију за инклузију Рома на територији Града Сремска Митровица 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

 Побољшање услова живота и становања, 

 Подизање образовног нивоа  па самим тим и могућности запошљавања 

 Подизање нивоа здравствене заштите 

 

    Кључни међуциљеви: 

1. Спровођење израде социјалне карте о потребама Рома на подручју града Сремска  

Митровица, током 2015. године, 

2.  Израда Акционог плана за побољшање положаја Рома на територији града, у децембру 2014 год. 

3.  Комунално уређење постојећих насеља у којима живе Роми, почев од 2015. године, па  надаље, 

4.  Подизање образовног нивоа Рома, кроз низ припремних радњи током 2014. године, и на даље, 

анимирање ромске заједнице за укључивање у образовни процес, а од 2015. године, и утврђивање 

броја потенцијалних ученика средњих  и високих школа,  утврђивање броја корисника стипендија, а 

након тога  и  отварање одељења за основно образовање одраслих, 

5. Подизање нивоа здравствене заштите кроз континуирану медијску кампању и спровођење 

систематских прегледа почев од 2015. године. 

 

3.1.6. ЖЕНЕ 

 

АНАЛИЗА: 

Демографски подаци: 

 

Према попису из 2011. године, на територији града Сремска Митровица живи 40.898 жена   
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(51,16 % од укупне популације ). Од тога, 3.518  жена су у 2013. години биле кориснице неког од облика 

социјалне заштите. 

 

Запосленост: 

 

Удео жена у укупном броју незапослених становника Града Сремска Митровица, износи 48,06% . У  

категорији лица која на запослење чекају дуже од 10 година ( Према податку Националне службе за 

запошљавање од 15. октобра 2014. године), од 315 таквих лица, њих 180 или 57,14%  су жене . Што се 

тиче квалификационе структуре незапослених жена, највећи број отпада на жене без квалификација или 

оне са средњом стручном спремом.  У Сремској Митровици је некада била веома развијена индустрија ( 

текстилна индустрија, индустрија обуће, дрвно –прерађивачка индустрија, прехрамбена индустрија ) у 

којој је било запослено много жена. Пропашћу текстилне индустрије и индустрије за производњу обуће 

велики број жена је остао без запослења. Најугроженије су жене између 50-60 година, које нису 

оствариле услов за пензију, а остале су без посла, и тешко им је да пронађу ново запослење, у ситуацији 

када послодавци фаворизују мушку и млађу радну снагу. У процесу својинске трансформације, када 

држава још није успоставила потпуну контролу над односима између нових послодаваца и запослених, 

жене су често изложене  дискриминацији на радном месту. Тачних података о броју жена на 

руководећим положајима нема, али је приметно да се жене налазе на руководећим местима „ мање 

важности „. Такође, није прихваћена препорука да је 30 % жена у органима одлучивања. 

 

Насиље у породици      
 

У Србији су дискриминација жена и насиље над женама још увек веома присутни. Постоји велики јаз 

између онога што имамо у теорији, и онога што се дешава у пракси. Што се тиче законске регулативе, 

евидентни су извесни помаци. Тако је 2005. године, усвојен нови Породични закон, којим се  наше 

законодавство приближило законодавствима развијених европских земаља. 

Нажалост, уколико се закони неефикасно примењују, они не могу заштити жене од насиља. Насиље над 

женама, нарочито оно које се дешава у оквиру породице,  где су жртве често и деца, има у нашој 

средини дубоке корене у патријархалној традицији. То су односи у којима је насиље над женама, 

углавном амнестирано од стране друштва. Средина такав облик понашања најчешће и не осуђује. 

Чињеница је да велики број случајева насиља у породици остаје непријављен, без обзира на то што је по 

новом Породичном закону насиље у породици кривично дело. Разлози су бројни: жене често немају 

поверења у институције, институционалне механизме и ефикасност закона у пракси. То је последица  

најчешће  лошег искуства из прошлости ( било сопственог, било неког њима блиског ), одсуства 

подршке најближе околине, породице и пријатеља, а неретка је и секундарна виктимизација жртве у 

оваквим случајевима. 

Насиље у породици је комплексан проблем  и захтева константан рад на јачању и ширењу мреже 

подршке женама – жртвама насиља и развијању сарадње свих релевантних институција и организација, 

као и константан рад на подизању свести јавности о томе, да је насиље над женама и насиље у породици 

неприхватљиво, и да је  кривично дело. 

Оно што је до сада урађено на решавању овог проблема јесте формирање тима за хитне интервенције 

који има за задатак да реагује на конкретне случајеве насиља у породици. Овај тим делује у оквиру 

Центра за социјални рад. По подацима којим располажемо очигледно је да су жене процентуално 

најчешће жртве насиља у породици. Такође, у циљу ефикасније заштите од насиља у породици, на 

нивоу града основан је тим  који чини саставни део мреже „ За живот без насиља „ – који је формирана 

на територији АП Војводине. У тиму су представници свих релевантних установа : 

- Министарства унутрашњих послова, 

- Центра за социјални рад, 

- Тужилаштва, 

- Суда, 

- Здравствених установа, 

- Образовних институција, 

- Невладиног сектора, 

- Представника медија. 
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 Они имају задатак да процесуирају све случајеве насиља за које сазнају, а до којих су дошли у свом 

редовном раду. 

Чињеница је међутим, да ови тимови не функционишу онако како је то првобитно планирано. Проблем 

је то, што су формирани по инструкцији покрајинских органа, а не као локална иницијатива и потреба 

за сарадњом,  и што је у самом почетку, у рад тимова био укључен велики број институција и 

организација.  

Светска искуства говоре да треба почети са малим бројем чланова, спремних на сарадњу и 

прилагођавања у раду, у складу са потребама. Постепено, како мрежа јача, треба је ширити. 

У оквиру Центра за социјални рад постоји и Саветовалиште за брак и породицу, као још једна врста 

организоване помоћи у решавању овог проблема. Организована је и мини кампања промоције 

превенције насиља у породици, кроз сензибилизацију јавности о неприхватљивости било каквог облика 

насиља. 

Подаци о злостављању и физичком насиљу над женама говоре о томе да  велика већина пријава долази 

из градске средине, што не значи да у сеоској средини  насиља нема, него да се жене које живе у сеоској 

средини тешко одлучују да пријаве насиље коме су изложене. 

Зато је од изузетне важности медијска кампања која ће информисати и едуковати жртве насиља о 

њиховим правима, али и подстаћи друштво,  да насиље пријави (спречи). 

У решавању овог проблема, помоћи ће изградња Сигурне куће, привременог уточишта за жртве насиља 

у породици, која би са радом требала да почне у 2015. години.  

 

ЗДРАВЉЕ 

 

Што се тиче бриге о здравственом стању жена, у Граду Сремска Митровица ради Саветовалиште за 

жене и Саветовалиште за труднице. Постоји добро организована патронажна служба која обилази жене 

у трудноћи и породиље.  Породиље које живе у граду и приградским насељима  (Лаћарак и Мачванска 

Митровица ) у потпуности су збринуте  захваљујући патронажној служби. Током 2013. године, 

обављено је 656 порођаја Митровчанки, који су изведени уз помоћ стручних здравствених радника. 

Оно што је потребно јесте развијање програма за превенцију и рано откривање рака грлића материце. 

Потребно је радити на подизању свести жена о значају редовних гинеколошких прегледа, као и 

подизању свести јавности о овој проблематици. Стиче се утисак да један број жена не зна много о 

заштити свог репродуктивног здравља. 

Породиље остварују право на новчану подршку -родитељски додатак из републичког буџета, али и из 

буџета локалне самоуправе. За прворођено дете Град Сремска Митровица додељује једнократну 

новчану помоћ у износу од 30.000,00 динара . 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ ЗА ОВУ КАТЕГОРИЈУ: 

 материјална давања која се остварују преко Центра за социјални рад, 

 родитељски додатак који даје Влада Републике Србије . 

 Родитељски додатак за прворођено дете од стране локалне самоуправе, 

 дечји додатак од стране Министарства за рад и социјалну политику, 

 стручне услуге мобилног тима  Центра за социјални рад, 

 заштита од стране МУП-а, 

 саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад, 

 услуге Дома здравља и специјализованог Диспанзера за жене, 

 саветовалиште за здравствену заштиту жена при Дому здравља, 

 патронажна служба Дома здравља, 

 програми запошљавања и радног оспособљавања Националне службе за запошљавање. 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА: 

 проблем незапослености, посебно код жена које дуже од 10 година чекају на запослење, 

 проблем родне равноправности, 

 проблем насиља у породици, 

 проблем заштите репродуктивног здравља жена. 
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ЗАКЉУЧЦИ: 

 нису довољно умрежени социјални актери који раде на пројектима за запошљавање и 

самозапошљавање жена, 

 није испуњена законом прописана квота о 30% жена  у органима одлучивања, 

 није довољно истражен проблем злостављања и физичког насиља над женама, 

 постоји мобилни тим и зачетак кампање како би се подигла свест о проблему насиља у породици, 

међутим број стручних радника и њихове квалификације не одговарају увек потребама жртава 

насиља. 

 

ПРЕПОРУКЕ: 

 мобилисати НВО да повећају број пројеката који се тичу запошљавања и самозапошљавања жена 

 умрежити све НВО које се у свом раду баве проблемима жена како би изашли са значајнијим 

пројектима и тиме привукли донаторе, 

 утицати медијском кампањом на жене како би се испунила квота од 30% мање заступљеног пола у 

органима одлучивања, 

 наставити са проширењем услуга мобилног тима, повећати број стручних радника и број стручних 

едукација, 

 учинити пројекат Сигурне куће одрживим, 

 направити одговарајућу базу података, 

 боље информисати жене о њиховим правима. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

 унапређивање заштите жена и деце од насиља у породици, 

 економско оснаживање жена, 

 подизање нивоа репродуктивног здравља жена 

 

Кључни међуциљеви: 

1. Боље функционално повезивање социјалних партнера који учествују у тиму за спречавање 

насиља у породици и сачињавање заједничке базе података, током 2015. године, 

2. Изградња Сигурне куће за збрињавање 20-ак корисница уз подршку 3 стручна радника, почев од 

2015. године, 

3. евидентирање и анализа стања о потребама жена у погледу самозапошљавања и запошљавања , 

током 2015. године, 

4. спровођење интензивне медијске кампање о спречавање насиља у породици (специјалне ТВ 

емисије у којој гостују здравствени радници, рекламе и ТВ – спотови, новински чланци и сл. ) уз 

организовање стручних радионица, трибина и округлих столова од 2015. године, уз 

континуирано спровођење и у каснијем периоду, према потреби. 

 

4.1. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Мониторинг и евалуација су  методе који се примењују у савременом приступу вођења  пројеката у 

администарцијама оријентисаним на постизање што бољих резултата уз што мањи утрошак 

расположивих средстава. Једноставно речено, кроз мониторинг и евалуацију се добија одговор на 

питање да ли је пројектни тим на добром путу. 

Употребом метода сврсисходног управљања ресурсима  и активностима,  омогућује се стална контрола 

над процесом спровођења стратешког плана, па самим тим доносиоци одлука имају прилику да у 

сваком моменту процене вредност остварених промена. 

Од изузетне је важности да руководиоци пројекта или програма осигурају одвијање пројектних 

активности у жељеном правцу, као и постизање планираних циљева. Ово се може успешно остварити 

само уколико се изграде адекватни механизми за њихово благовремено и целовито информисање, јер 

само уз располагање правовременим и објективним информацијама, руководиоци ће бити у прилици да 

доносе исправне одлуке. 
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Располагање одговарајућим информацијама и правилним проценама, даје нам неопходна средства да 

свако одступање од планираног, које се у пракси лако дешава, ставимо под контролу и онемогућимо да 

угрози остваривање кључних циљева. 

За успешан мониторинг су неопходне следеће активности: 

 утврђивање индикатора учинка, 

 креирање временског плана, 

 вођење евиденције, 

 разговори, 

 састанци, 

 извештавање о резултатима, 

 испуњење претпоставки 

 

Индикатори морају бити мерљиви, рационални, практични, релевантни,прецизни и осетљиви на 

промене ( пример доброг индикатора је број родитеља који добија услугу социјалног радника, јер ту 

извор верификације може бити дневник рада социјалног радника и база података Центра за социјални 

рад ). 

Захваљујући мониторингу можемо да стекнемо јаснију слику о тренутном стању, да лакше 

идентификујемо проблеме и побољшамо ефикасност. Уобичајно је да програмско особље, 

заинтересовани партнери или донатори, спроводе мониторинг. 

За разлику од мониторинга који је  константан и контнуиран процес, евалуација се врши повремено. 

Она се првенствено ослања на информације прикупљене током мониторинга како би се донела 

свеобухватна процена постигнућа пројекта и дала препорука за унапређење пројектних активности. 

Евалуацију могу да спроводе програмско особље, руководиоци програма, ангажовани експерти или 

донатори. 

 

Евалуационе методе могу бити  : физичка мерења, усмени разговор, писмено тестирање, анализа 

писаних докумената, фотографије и цртежи. 

 

На крају се доноси извештај, који треба да садржи историју пројекта, сврху евалуације, опис 

коришћених метода, резултате, закључке и препоруке. 

Мониторинг и евалуацију спровођења стратегије треба да врше Комисија за развој социјалне политике 

града, градске административне структуре, администрације кључних актера у заједници, пружаоци 

социјалних услуга, корисници услуга, те стручна и најшира јавност. 

Комисија за планирање социјалне политике града требало би да састанке одржава периодично .  

Међутим, да би овај форум био у сталном контакту са информацијама од значаја за спровођење 

стратегије, неопходно је да осим редовних извештаја установа укључених у његов рад, постоји и стална 

јединица у оквиру градске управе која омогућава прикупљање и обраду података од интереса за 

управљање стратегијом. У граду Сремска Митровица је то Градска управа за здравствену, социјалну и 

заштиту животне средине.  

Значајну улогу у мониторингу и евалуацији могу имати и пружаоци  услуга социјалне заштите, 

ангажовани од стране локалне самоуправе, уколико им се као услов пројектног финансирања постави 

обавеза одговарајућег извештавања наручиоца услуге, тј. локалне самоуправе. 

Такође, у мониторингу и евалуацији неизоставно је консултовање са корисницима, кроз редовне 

процедуре за исказивање мишљења и жалби, које треба увести у сваки аспект јавне управе,  уколико се 

тежи концепту добре управе. 

Наравно, као најзначајнији друштвени чинилац, врло је пожељно да и стручна и најшира јавност (кроз 

медије ) учествује у процесу мониторинга и евалуације остварења стратешког плана.                                                                                  

 

Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене локалног документа 

биће : 

 број нових услуга социјалне заштите, 

 обухват корисника/ца услугама социјалне заштите, 

 структура корисника/ца услуга, 
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 ниво укључености различитих актера у пружање услуга социјалне заштите на локалном 

нивоу, 

 обим финансијских средстава издвојених за социјалну заштиту ( буџет локалне самоуправе, 

трансфери виших нивоа власти, донаторска средства, други извори, и сл. ) 

 

За континуирано праћење успешности реализације Стратегије развоја социјалне заштите формираће се 

тимови за мониторинг и евалуацију. 

 

ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ – прати реализацију пројеката који су конкурсно изабрани и финансирају се 

из градског буџета. Чине га представници  

1. локална самоуправа, стручни сарадник који се бави праћењем градског буџета   

2. представник локалне самоуправе, стручни сарадник који се бави социјалним питањима, 

3. представник Центра за социјални рад 

Процедура мониторинга, као и структура извештаја биће утврђени на седници Комисије за планирање 

социјалне политике града.  

 

ТИМ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ –прати и оцењује активности и резултате пројеката у реализацији, и 

извештава тромесечно Комисију за планирање социјалне политике града. 

Тим за евалуацију чине  : 

1. представник комисије за одабир пројеката, 

2. представник тима за мониторинг, 

3. стручно лице из институције која се бави пројектном тематиком на локалном нивоу. 

 

Најважнији индикатори за праћење и оцењивање успешности примене Стратегије развоја социјалне 

заштите: 

 број новоуспостављених  услуга, 

 виши степен информисаности грађана/ки о новоуспостављеним  услугама, 

 обухват корисника/ца услугама социјалне заштите, 

 структура корисника/ца услуга, 

 степен задовољства корисника/ца услуга, 

 број укључених пружалаца социјалних услуга, 

 обим финансијских средстава издвојених за социјалну заштиту, 

 структура извора финансирања социјалне заштите ( буџет града, домаћи и инострани фондови, 

средства донатора, и сл. ). 

 

Имплементација циљева који се налазе у стратешком плану даје одговоре на питања шта треба 

остварити, на који начин остварити постављене циљеве и чиме ( којим средствима ) се то може 

реализовати. 

Имплементација обухвата систем праћења и евалуације: 

- праћење ефикасности спровођења активности које су обухваћене акционим планом, 

- процена успешности остварења циљева ( постоје интерни и екстерни ресурси за евалуацију ). 

Улога локалне самоуправе је вишеструка у процесу имплементације. Први задатак јесте да се она јавља 

као наручилац пројекта. Прилоком наручивања пројеката локална самоуправа бира оне пројекте који ће 

донети највећу корист за циљне групе којима је намењена. Услуга треба да буде усаглашена са 

потребама корисника и да им буде доступна. У ту сврху се праве тендери како би се изабрала најбоља и 

најекономичнија понуда која ће на најбољи начин задовољити потребе корисника и захтевати најмањи 

утрошак средстава. 

Оно што треба да стоји иза сваког пројекта и да буде видљиво је стратешко партнерство између јавног, 

приватног и невладиног сектора, који заједничке раде за добробит локалне заједнице. Заједничка израда 

планова развоја треба да се јави као резултат сарадње са Центром за социјални рад, другим 

институцијама и НВО. Такође, однос између наручиоца и пружаоца услуге се мора регулисати тако, да 

се пружалац услуге обавезује да поднесе детаљан извештај о свом раду, како би на прави начин били 

процењени његови резултати. 

За успешну имплементацију је добро утврдити: 
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- ресурсе ( имплементација зависи од људских, финансијских, просторних и организационих ресурса) 

и 

-    трошкове (који морају бити у складу са наведеним ресурсима). 

 

4.3. СТРУКТУРА И АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Комисија за планирање социјалне политике ће, као најважније,  утврдити План управљања применом 

Стратегије развоја социјалне заштите Града Сремска Митровица. У том смислу, Комисија има следеће 

задатке и одговорности: 

 у потпуности одговара за вођење активности које су дефинисане овом Стратегијом, као и за њихову 

усаглашеност са Стратегијом, 

 именује тим за управљање пројектом имплементације Стратегије а који се састоји од три 

представника/ца Града, и то: начелника Градске управе за здравствену, социјалну и заштиту 

животне средине, стручног сарадника за финансијско – материјално управљање спровођења 

Стратегије и председник/ца Комисије за планирање социјалне политике Града Сремска Митровица, 

 обезбеђује прилив информација и битних података у јединствену базу од стране свих социјалних 

актера од значаја за реализацију Стратегије, 

 организује стручне скупове, јавне трибине и расправе са стручним лицима, али и заинтересованим 

грађанима Града Сремска Митровица, 

 обезбеђује простор, канцеларијску опрему,  канцеларијски материјал, 

 одржава комуникацију са јавношћу и доносиоцима одлука. 

 

ОПЕРАТИВНУ СТРУКТУРУ за примену  Стратегије чине институције, организације и тимови/радне 

групе формиране у циљу непосредне реализације овог документа, и то са следећим задацима и 

одговорностима: 

 реализација активности из Стратегије по утврђеним приоритетима, 

 непосредна комуникација са корисницима социјалних услуга, 

 достављање периодичних и годишњих извештаја кординатору ( председнику/ци) Комисије за 

планирање социјалне политике Града Сремска Митровица, 

 анализа постигнућа и предлози нових активности за наредни период, 

 континуирана двосмерна комуникација са представницима управљачке структуре. 

Предлоге Акционих планова за наредни период  припремаће Комисија за планирање социјалне 

политике Града Сремска Митровица, а усвојиће их Скупштина Града. 

 

5. МАТРИЦА ЛОГИЧКОГ ОКВИРА 

Доношење акционог плана за Роме 

 

У 2014. години започет је, и у децембру би требало да буде окончан, поступак израде  

Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома. 

Роми су најугроженија национална заједница у Србији. Једна студија Светске банке је утврдила да је 

сиромаштво ове националне заједнице у Војводини, још драстичније него у осталим деловима Србије: 

67,7% Рома се сматра сиромашнима, а 18,9%, врло сироомашнима. 

Због овакве социјално -економске позиције, ниво учешћа Рома у јавном животу као и ниво 

самоиницијативе за промену таквог положаја, веома су ниски. Републички и покрајински органи 

започели су, стога,  више активности  које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу. 

Потребе за побољшањем положаја ромске заједнице у областима као што су образовање, запошљавање 

и становање су огромне. Ни републички ни покрајински органи нису у могућности да такву ситуацију 

санирају у кратком  временском периоду. 

Стога је важно ојачати Ромску заједницу како би она сама допринела ефикаснијем побољшању свог 

угроженог положаја. Треба се фокусирати на јачање капацитета као и схватање потребе за 

самоиницијативом међу Ромима. Ромски студенти су донекле преузели ту улогу. Израда Акционих 

планова за Роме  из области образовања и запошљавања треба да додатно ојача ову заједницу. У складу  

с тим, Град Сремска Митровица  би, у сарадњи са Центром за економско унапређење Рома, у децембру 

2014. године требало да донесе Локални акциони план за Роме 
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 Матрица за анализу кључних заинтересованих страна 

 

Заинтерсована 

страна и 

њене основне  

карактеристике 

Потребе 

заинтересоване 

 стране  

Капацитети 

заинтересоване  

стране 

Шта мотивише 

заинтересовану 

страну на  

промене? 

Активности које 

је могуће 

спровести 

да би се 

одговорило 

на потребе 

заинтересоване 

стране 

 

Крајњи корисници 

5.1.Деца и млади 

 

1. деца у стању 

социјалне потребе  

  

 

 

 

 

2. деца без 

родитељског старања, 

 

3. деца из непотпуних 

породица, 

 

4. деца са проблемима 

у понашању, 

 

 

 

 

 

 

 

5. жртве 

насиља,злостављања и 

занемаривања,  

 

 

 

6. деца са сметњама у 

развоју 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.програми 

финансиј. и 

мат.подршке 

 

 

 

 

2.старатељство 

 

 

3. образовање 

 

 

4. спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.запошљавање 

 

 

 

 

 

6. смештај у 

прихватилиште 

 

7. смештај у 

сигурну кућу 

 

8.одговарајуће 

здравствене 

услуге 

 

 

1. младост 

  

 

 

 

 

 

2. енергија 

 

 

3. спремност на 

проме 

 

4.Креативни и  

конструктивни 

потенцијали 

 

 

1. промена 

квалитета живота 

 

 

 

 

 

2.Осамостаљивање 

 

 

3. Усвајање новог 

система вредности 

 

4.Успешан  

повратак у 

окружење -

породицу, 

вршњачку групу 

 

 

 

 

1. путни трошкови 

за ученике и 

студенте, 

стипендије, 

бесплатниу 

уџбеници 

 

2. хранитељство 

 

 

3. усвојење  

 

 

 

4. психо-социјал. 

програми 

превенције   

агресивности, соц. 

патологије 

и болести 

зависности 

 

5. коришћење 

волонтерског 

сервиса 

Канцеларије за 

младе,  

 

6. сигурна кућа 

 

5.2.Стара лица 

 

 1. 16,77% старијих од 

 

 

 

1. Дом за старе 

 

 

 

1. знање и 

 

 

 

1.подизање 

 

 

 

1. изградња Дома 
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65 година у укупној 

популацији 

 

2. старачка самачка 

домаћинства 

 

 

3. низак животни 

стандард 

 

 

4. нарушено здравље 

 

 

     

 

 

2. дневни центар 

за старе особе 

 

 

3. развијено 

хранитељство 

 

 

4. већа брига 

породице 

 

 

5.побољшање 

материјалног 

положаја 

 

6. помоћ при 

организацији 

свакодневног 

живота 

 

7. Клубови за 

старе 

 

8. доступна и 

благовремена 

здравствена 

заштита  

 

искуство 

 

 

2. очуване 

способности 

квалитета живота 

 

 

2. унапређење 

здравља 

 

 

3. продужење 

животног века 

за старе 

 

 

 2. отварање 

дневног центра за 

стара лица 

 

3. унапређење 

хранитељства за 

старе 

 

4. развој сервиса за 

доставу хране, 

прање веша... 

 

5. мобилни лекар и 

патронажна 

служба 

 

6. клубови за старе 

 

5.3. Особе са 

инвалидитетом 

 

1. особе са физичким 

инвалидитетом 

 

 

 

 

2. особе са менталним 

и интелектуалним 

оштећењима  

 

3. сензорни инвалиди 

 

 

4. упућеност на помоћ 

других лица 

 

 

5. отежано кретање  

 

 

 

 

 

1. могућност 

лечења и 

рехабилитације 

 

 

 

2. образовање 

 

 

 

3. запошљавање 

 

 

4.оспособљавање 

за самосталан 

живот 

 

5. подршка 

породице 

 

 

 

 

1.жеља за 

подизањем 

квалитета живота 

 

 

 

2. очуване 

способности 

 

 

3.спремност за 

сарадњу 

 

 

 

 

1. оспособљавање за 

самосталан живот 

 

 

 

 

2. интеграција у 

локалну заједницу 

 

 

 

 

 

 

1. Унапређена 

здравствена 

заштита ( лекови 

ортопедска 

помагала) 

 

2. мобилни лекар и 

патронажна 

служба 

 

3. специјално 

хранитељство 

 

4. дневни центар  

    за ОСИ 

 

 

5. персонални 

асистенти 
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6. тежак материјални 

положај 

 

 

7. изолованост  

 

 

8.недоступност 

здравствене и соц. 

подршке 

 

 

9. незапосленост 

 

 

 

 

6. уклањање 

архитектонских 

баријера 

 

7. доступност 

спортских објеката 

 

8. развијање 

свести јавног 

мњења о 

проблемима ОСИ 

 

 

5.4.Избегла и 

интерно-расељена 

лица 

 

1. непоседовање 

личних докумената 

 

 

2. нерешено стамбено 

питање 

 

 

 

3. незапосленост 

 

 

 

4. сиромаштво  

 

 

 

 

 

 

5. тешкоће у 

остваривању 

здравствене заштите 

 

6. лоша друштвена 

интеграција  

 

 

 

 

 

 

1.решавање 

статуса и личних 

докумената 

 

2. остваривање 

здравствене 

заштите 

 

 

3. остваривање 

права из области 

социјал. заштите 

 

4. решевање 

имовин. 

проблема, радног 

стажа и пензија у 

матичним 

земљама 

 

5.решавање 

станбеног 

питања 

 

6. друштвена 

интеграција 

 

 

 

 

 

 

1.тежња за  

интеграцијом 

 

 

2. спремност на 

активизам и 

самоорганизовањ

е 

 

 

 

 

 

1. интеграција у 

локалну заједницу 

 

 

2. подизање 

квалитета живота 

 

 

 

 

 

1.сачињавање базе 

података 

о избеглим и ИРЛ 

 

2. изградња 40 

станова за 

социјално 

становање 

 

3. откуп сеоских 

домаћинстава 

 

 

4. обезбеђивање  

помоћи у грађ. 

материјалу 

 

 

 

 

5. помоћ при 

покретању 

доходовних 

активности 

5.4.Роми 

 

1. најугроженија 

заједница  

 

 

 

 

2. сиромаштво 

 

 

1. јединствена 

база података 

 

 

 

 

2.образовање 

 

 

1.младост 

 

 

 

 

 

2. енергија 

 

 

1.осећај да је 

друштво 

заинтересовано за 

решавање њихових 

проблема 

 

 

1.боља 

информисаност о 

програмима 

подршке 

 

 

2. сарадња  свих 
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3. лоши  стамбени 

услови 

 

 

 

4. неодговарајућа 

здравствена заштита 

 

5. лоше образовање 

 

 

 

6. незапосленост 

 

7. маргинализованост 

 

8. лица у реадмисији 

 

 

 

 

 

 

 

3. запошљавање 

 

 

 

 

4. здравствена 

заштита 

 

5. интеграција у  

локалну 

заједницу 

 

 

 

 

 

 

3. потреба за 

уважавањем 

социјалних актера 

на различитим 

облицима  

социјалне подршке  

младима 

 

3. различити 

облици  

социјалне подршке 

старима 

 

 

 

5.4.Жене 

 

1. већа незапосленост 

 

 

 

2. слабије плаћени 

послови 

 

 

 

3. жртве насиља у 

породици 

 

 

 

4. дужи животни век 

 

 

 

5. недовољна брига о 

репродуктивном 

здрављу 

 

 

 

1. запошљавање 

 

 

 

2. боље плаћени 

послови 

 

 

 

3. родна 

равноправност 

 

 

 

4. већа брига о 

репродуктивном 

здрављу 

 

5.превенција 

насиља у 

породици 

 

 

 

1. спремност на 

промене 

 

 

2.спремност на 

покретање 

сопственог посла 

 

 

3. потреба за  

самоостваривање

м 

 

 

 

1. подизање 

квалитета живота 

 

 

2. унапређење 

здравља 

 

 

 

3. задовољна 

породица 

 

 

 

 

1. програми за 

запошљавање 

жена 

 

2.акције 

превенције 

болести репр. 

органа 

 

3. подизање свести 

јавности о 

превенцији насиља 

у породици  

 

4. локални тим за 

борбу против 

насеља у породици  

 

5. Сигурна кућа 
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271. 

 

 

 
 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  

17.12.2014. године, донела је 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 ДОНОСЕ СЕ Локални акциони 

планови за унапређење образовања и 

запошљавања Рома и Ромкиња у граду Сремска 

Митровица за период 2014-2019.године. 

 

 Саставни део овог закључка су Локални 

акциони планови за унапређење образовања и 

запошљавања Рома и Ромкиња у граду Сремска 

Митровица за период 2014-2019.године. 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Сл.листу града 

Сремска Митровица“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 55-8/2014-I  

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 
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272. 
 

 

 

 

 

 

 На основу члана 35. тачка 33. Статута 

града Сремске Митровице, („Сл.лист града 

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

града Сремска Митровица на седници одржаној 

17.12.2014.године, донела је 

 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА 
 

СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 

I 

 

 Програмом рада Скупштине града 

Сремска Митровица за 2015.годину (у даљем 

тексту: Програм рада) обухваћене су теме за 

чије разматрање, доношење и усвајање је 

овлашћена Скупштина града, Законом, 

Статутом, одлукама и другим општим актима.  

 Стављање на дневни ред тема из овог 

Програма, вршиће се у складу са роковима 

утврђеним овим Програмом рада. 

 

II 

 

 Обрађивачи појединих тема су дужни да 

обрађене материјале доставе благовремено 

овлашћеним предлагачима, који ће предложити 

Скупштини града да их уврсти у дневни ред, у 

складу са роковима утврђеним Програмом рада. 

 Уколико се укаже потреба за 

разматрањем, доношењем и усвајањем 

материјала који нису садржани у темама из овог 

Програма, обрађивач је дужан да овлашћеном 

предлагачу и Скупштини града, уз обрађени 

материјал, поднесе образложење са разлозима 

за стављање на дневни ред предметне теме. 

 

III 

 

 Обрађивачи материјала, из овог 

Програма рада, су дужни да Скупштини града 

доставе писмени извештај о разлозима за 

непоштовање рокова утврђених овим 

Програмом. 

 

IV 

 

 Теме које ће Скупштина града разматрати у 2015. години су: 

 

Ред. 

број 

 

Назив  теме 

 

Обрађивач 

 

Овлашћени 

предлагач 

Рок за 

разматрање 

и усвајање 

 

 

1.  

Програми пословања установа 

у области културе, спорта и 

туризма, чији је оснивач град 

Ср.Митровица за 2015.годину 

 

 

Установе 

 

 

Градско веће 

 

 

јануар 2015. 

 

2. 

 

Извештај о раду за 2014.год. 

Градска управа за опште и 

заједничке послове 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 

 

3. 

 

Извештај о раду за 2014.год. 

Градска управа за урбанизам, 

комуналне и  

инспекцијске послове 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 

 

4. 

Одлука о постављању и уклањању 

мањих монатажних, огласних и 

других објеката 

Градска управа за урбанизам, 

комуналне и  

инспекцијске послове 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 

 

5. 

Извештај о раду Градске управе за 

привреду и предузетништво за 

2014.год. 

 

Градска управа за привреду и 

предузетништво 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 

 

6. 

Локални акциони план запошљавања 

града Ср.Митровица за 2015.годину 

Градска управа за привреду и 

предузетништво 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 

 

7. 

Програм пословања буџетског 

корисника у 2015.год. Центар за 

социјални рад „Сава“ Ср.Митровица 

Центар за социјални рад 

„Сава“  

Сремска Митровица 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 
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8. 

Програм пословања буџетског 

корисника у 2015.год. Дом здравља  

Дом здравља 

Сремска Митровица 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 

 

9. 

Програм пословања буџетског 

корисника у 2015.год. Апотека 

Ср.Митровица 

 

Апотека  

Сремска Митровица 

 

Градско веће 

 

јануар 2015. 

 

10. 

Извештај о раду у 2014. год. Градске 

управе за здравствену, социјалну и 

заштиту животне средине 

Градска управа за здравствену, 

социјалну и заштиту животне 

средине 

 

Градско веће 

 

јануар-фебруар 

2015. 

 

11. 

Програм пословања са финансијским 

планом буџетског корисника у 2015. 

години ПУ „Пчелица“ Ср. Митровица 

 

ПУ „Пчелица“ 

 Сремска Митровица 

 

Градско веће 

 

јануар-фебруар 

2015. 

 

12. 

Извештај о раду Градске управе за 

образовање за 2014. год. 

 

Градска управа за образовање 

 

Градско веће 

 

фебруар 2015. 

 

13. 

Стратегија развоја образовања града 

Ср.Митровица за период 2015-2020. 

године 

 

Градска управа за образовање 

 

Градско веће 

 

фебруар 2015. 

 

14. 

Извештај о раду Градске управе за 

културу, спорт и омладину за 

2014.годину 

Градска управа за културу, 

спорт и омладину 

 

Градско веће 

 

фебруар 2015. 

 

15. 

 

Одлука о доношењу ПДР проширења 

гробља у Великм Радинцима 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

фебруар 2015. 

 

 

16. 

Одлука о отуђењу грађевинског 

земљишта у јавној својини града 

Ср.Митровица у сврху легализације 

објеката и накнади за уређивање 

грађевинског зем. у поступку 

легализације 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

фебруар 2015. 

 

17. 

 

Одлука о пијацама и вашарима 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

 

март 2015. 

 

 

18. 

Одлука о доношењу ПДР насеља 

Јарак 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

 

март 2015. 

 

 

19.  

Одлука о изради ПДР насеља 

Сремска Рача 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

март 2015. 

 

20. 

Годишњи програм заштите уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта за 2015. год. 

 

Градска управа за 

пољопривреду 

 

Градско веће 

 

март 2015. 

 

 

21. 

Закључак о одређивању надлежног 

органа за спровођење поступка 

давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 

 

Градска управа за 

пољопривреду 

 

Градско веће 

 

март 2015. 

 

 

22. 

Закључак о одређивању надлежног 

органа за давање на коришћење без 

плаћања накнаде пољопр.земљишта у 

државној својини 

 

Градска управа за 

пољопривреду 

 

Градско веће 

 

март 2015. 

 

23. 

Извештај о раду установа културе, 

спорта и туризма за 2014. годину 

Установе  културе, спорта и 

туризма 

Градско веће март 2015. 

 

24. 

Извештај о раду у 2014.год. Центра за 

социјални рад „Сава“ Ср.Митровица 

Центар за социјални рад 

„Сава“ Ср.Митровица 

 

Градско веће 

 

март 2015. 

 

25. 

Извештај о раду у 2014.год. Дома 

здравља Ср.Митровица 

Дом здравља  

Ср.Митровица 

 

Градско веће 

 

март 2015. 

 

26. 

Извештај о раду у 2014.год. Апотеке 

Ср.Митровица 

Апотека  

Ср.Митровица 

 

Градско веће 

 

март 2015. 

 

27. 

Одлука о изради ПДР блока између 

ул.Променада, Бранка Радичевића и 

Светозара Милетића у Ср.Митровици 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

април 2015. 
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28. 

Измена и допуна Одлуке о правима 

из области социјалне заштите на 

територији града Ср.Митровица 

Градска управа за здравствену, 

социјалну и заштиту животне 

средине 

 

Градско веће 

 

мај 2015. 

 

 

 

29. 

Одлука о доношењу ПДР дела 

градске саобраћајнице у зони центра 

Ср.Митровице од раскрснице 

ул.Променада и Рибарске обале до 

ул.Светозара Милетића („Савска 

магистрала“) 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

мај 2015. 

 

30. 

 

Одлука о изради ПДР насељског 

гробља у Мартинцима 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

мај 2015. 

 

 

 

31. 

Одлука о доношењу ПДР блока 

између ул. А.Чарнојевића, 

П.Прерадовића, К.Александра 

Карађор. насеља „25.Мај“, ул. 

Батутове и ул. Паланка у Ср. 

Митровици 

 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

 

Градско веће 

 

 

 

мај 2015. 

 

32. 

Одлука о одржавању паркова и 

зелених и рекреационих површина - 

мењана 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

јуни 2015. 

 

 

33. 

Одлука о доношењз ПДР блока 

између ул. А.Чарнојевића, Ратарске, 

В.Пелагића и П.Прерадовића у Ср. 

Митровици 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

јуни 2015. 

 

34. 

 

Одлука о доношењу просторног 

плана града Ср. Митровица 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

јуни 2015. 

 

35. 

Одлука о доношењу Генералног 

урбанистичког плана Града 

Ср.Митровица 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

јуни 2015. 

 

 

36. 

 

Одлука о изради ПДР приобалне зоне 

у Јарку 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

јуни 2015. 

 

 

37. 

Одлука о завршном рачуну 

буџета града Ср.Митровица 

за 2014. год. 

 

Градска управа за 

буџет и финансије 

 

Градско веће 

 

јуни 2015. 

 

 

38. 

Одлука о доношењу ПДР комплекса 

за изградњу когенеративног 

постројења „SMENERGY“ и фарме 

крава музара у Ср.Митровици 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

јули 2015. 

 

 

39. 

Извештај о извршењу Одлуке 

о буџету града Ср.Митровица 

за период 01.01.-30.06.2015.год. 

 

Градска управа за 

буџет и финансије 

 

Градско веће 

 

јул - август 2015. 

 

40. 

 

Одлука о водоводу - мењана 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

август 2015. 

 

41. 

Извештај о раду ПУ „Пчелица“ у 

школској 2014/2015.год. 

ПУ „Пчелица“ 

Ср.Митровица 

 

Градско веће 

 

септембар 2015. 

 

42. 

Годишњи план рада ПУ „Пчелица“ за 

школску 2015/2016.год. 

ПУ „Пчелица“ 

Ср.Митровица 

 

Градско веће 

 

септембар 2015. 

 

 

43. 

Одлука о доношењу ПДР примарне 

градске саобраћајнице у стамбеном 

насељу „Бела ружа“ у Лаћарку и 

гравитирајућег простора у 

Ср.Митровици 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

септембар 2015. 

 

44. 

 

Одлука о уклањању снега и леда 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

септембар 2015. 
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45. Одлука о одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода - 

мењана 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

октобар 2015. 

 

46. 

Одлука о одређивању намене 

појединих 

делова обале и воденог простора на 

реци Сави 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

октобар 2015. 

 

 

 

47. 

Одлука о доношењу ПДР кружне 

раскрснице „Радиначка петља“ и 

пословно-услужног комплекса јужно 

од наплатне рампе „Сремска 

Митровица“ Град Ср.Митровица 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

октобар 2015. 

 

 

48. 

Одлука о доношењу ПДР блока 

између ул.Променада, Бранка 

Радичевића и Светозара Милетића у 

Ср.Митровици 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

октобар 2015. 

 

49. 

 

Одлука о доношењу ПДР „Радиначки 

пут“ у Ср.Митровици 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

октобар 2015. 

 

50. 

Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету града Срем. Митровица за 

период 01.01.-30.09.2015.године 

 

Градска управа за буџет и 

финансије 

 

Градско веће 

 

октобар-новембар 

2015. 

 

 

51. 

Одлука о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза 

на имовину за 2016.год. на тер.града 

Ср.Митровица 

 

 

Градска управа за буџет и 

финансије 

 

 

Градско веће 

 

 

новембар 2015. 

 

53. 

Измене и допуне плана и програма 

установа културе, спорта и туризма за 

2015.год. 

 

Установе културе, спорта и 

туризма 

 

Градско веће 

 

новембар 2015. 

 

54. 

Одлука о условима за држање и 

заштиту домаћих и егзотичних 

животиња 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

новембар 2015. 

 

55. 

Одлука о доношењу ПДР радне зоне 

у Салашу Ноћајском 1 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

новембар 2015. 

 

 

56. 

Одлука о доношењу ПДР блока 

између ул.Стевана Сремца, Водна, 

Филипа Вишњића, Прва Јалијска, 

Војислава Илића и Посавска, Град 

Сремска Митровица 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

новембар 2015. 

 

 

57. 

Одлука о доношењу ПДР дела 

градске саобраћајнице у зони центра 

Срем. Митровице од раскрснице ул. 

Променада и Рибарске обале до ул. 

Св.Милетић („Савска магистрала“) 

 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

 

Градско веће 

 

 

децембар 2015. 

 

58.  

 

Одлука о доношењу ПДР насељског 

гробља у Мартинцима 

Градска управа за 

урбанизам, комуналне и 

инспекцијске  послове 

 

Градско веће 

 

децембар 2015. 

 

59. 

Одлука о буџету града Срем. 

Митровица за 2016. годину 

Градска управа за буџет и 

финансије 

 

Градско веће 

 

децембар 2015. 

 

60. 

Одлука о одређивању матичних 

подручја на територији града 

Ср.Митровица 

 

Градска управа за опште и 

заједничке послове 

 

Градско веће 

 

до краја 2015. 

61. 

 

Програм рада Скупштине града 

Сремска Митровица за 2015. год. 

Стручна служба  

Скупштине града 

 

Градско веће 

 

до краја 2015. 
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V 

 

 О реализацији овог Програма стараће се 

Стручна служба Скупштине града Сремска 

Митровица. 

 

VI 

 

 Програм рада ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 021-82/2014-I  

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

273. 

 

 

 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и 

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  

17.12.2014.године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања ЈП Дирекција за изградњу града 

Сремска Митровица за 2015.годину, усвојен од 

стране Надзорног одбора на седници одржаној  

09.12.2014.године. 

II 

 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 023-113/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

274. 

 

 

 

На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и 

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  

17.12.2014.године, донела је  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске 

Митровице за 2015.годину, усвојен од стране 

Надзорног одбора на седници одржаној  

01.12.2014.године. 
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II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-112/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 

 

 

 

275. 

 

 

 

На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и 

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 

17.12.2014.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске 

Митровице за 2015.годину, усвојен од стране 

Надзорног одбора на седници одржаној  

28.11.2014.године. 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-111/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 

276. 

 

 

 

На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и 

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  

17.12.2014.године, донела је  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања ЈКП „Комуналије“ из Сремске 

Митровице за 2015.годину, усвојен од стране 

Надзорног одбора на седници одржаној  

28.11.2014.године. 

 

 

 

II 

 

 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 023-114/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 
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277. 

 

 

 

На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и 

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 

17.12.2014.године, донела је  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања ЈП „Срем гас“ из Сремске 

Митровице за 2015.годину, усвојен од стране 

Надзорног одбора на седници одржаној  

05.12.2014.године. 

 

 

 

II 

 

 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 023-115/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 

278/ 

 

 

 

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 

17.12.2014.године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 

I 

 

 

 

 УСВАЈА СЕ План и Програм 

пословања за 2015.годину, као и план јавних 

набавки за 2015.год. предузећа за одржавање 

улица и путева „Сирмијум пут“ доо из Сремске 

Митровице за 2015.годину.  

 

 

 

II 

 

 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 023-116/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 
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279. 

 

 

 

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 17.12.2014.године, донела је  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и 

допуне програма пословања Предшколске 

установе „Пчелица“ из Сремске Митровице са 

изменама финансијског плана за 2014.годину, 

усвојене од стране Управног одбора на седници 

одржаној 21.11.2014.године. 

 

 

 

II 

 

 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 022-226/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 

 

280. 

 

 

 

 На основу члана 76. Закона о буџетском 

систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 

108/2013) и члана 35. тачка 33. Статута града 

Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска 

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

Сремска Митровица, на седници одржаној 

17.12.2014. одине, донела је 

 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

I 

 

 

 

 ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу 

Одлуке о буџету града Сремска Митровица за 

период 01.01.-30.09.2014.године. 

 

 

 

II 

 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 400-53/2014- I  

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 
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281. 

 

 

 

 На основу члана 135. Закона о 

здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр. 

107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана 35. став 

1.тачка 10. Статута града Сремска Митровица 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012), Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

17.12.2014.године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

 

I 

 

 

 Др МИЛАН ЛАТКОВИЋ из Сремске 

Митровице, Матије Хуђи 47/2, разрешава се 

дужности директора  Дома здравља у Сремској 

Митровици. 

 

 

II 

 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 022-232/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 

282 

 

 

 

 На основу члана 134. Закона о 

здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 

107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана 35. 

став1.тачка 10. Статута града Сремска 

Митровица („Сл. лист града Сремска 

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

Сремска Митровица, на седници одржаној  

17.12.2014.године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

 

I 

 

 

 Примаријус доктор ДУШКО 

МАЏИЋ, специјалиста гинеколог акушер из 

Сремске Митровице, улица Јована Цвијића број 

1, именује се за вршиоца дужности директора 

Дома здравља Сремској Митровици, на период 

од 6 месеци. 

 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 022-233/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф.Милан Ковачевић, с.р. 
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283. 

 

 

 

 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  17.12.2014.године, донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОСЛОВНО 

СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''ПИНКИ'' У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

 

I 

 

 

 

 ЉУБОМИР ВУЈЧИЋ из Сремске 

Митровице, Матије Хуђи 44/15, разрешава се 

дужности директора  ПСЦ  „Пинки“ у Сремској 

Митровици. 

 

 

 

II 

 

 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 022-230/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 

284. 

 

 

 

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 17.12.2014.године, донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ПОСЛОВНО СПОРТСКОГ 

ЦЕНТРА ''ПИНКИ'' У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

 

 

I 

 

 

 

 ВАСИЉ ШЕВО, дипломирани менаџер 

из Сремске Митровице, Стари мост 2/17, 

именује се за вршиоца дужности директора 

Пословно спортског центра „Пинки“ у Сремској 

Митровици, на период од 6 месеци. 

 

 

 

II 

 

 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

 

Број: 022-231/2014-I 

Дана: 17.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. Милан Ковачевић, с.р. 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

 

 

285. 

 

 

 

На основу члана 46. тачка 7., а у вези са 

чланом 66. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр, 129/07), члана 

58. став 1. тачка 7. Статута Града Сремске 

Митровице („Сл. лист града Сремска 

Митровица“ бр.13/2012), члана 39. став 3. 

Одлуке о градским управама („Сл. лист Града 

Сремска Митровица“ број 15/2012) и члана 41. 

Пословника о раду Градског већа Града 

Сремска Митровица ("Сл. лист Града Сремска 

Митровица" бр.14/2012 и 3/2013), Градско веће 

Града Сремска Митровица на својој 64. седници 

одржаној 05.12.2014.године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

 

I 

 

 МИРЈАНА ЈОЧИЋ, дипломирани 

правник из Сремске Митровице, разрешава се 

дужности заменика начелника Градске управе 

за опште и заједничке послове Града Сремска 

Митровица, на лични захтев са 

05.12.2014.године. 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“. 

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА  

 

Број: 112-37/2014-III 

Дана, 05.12.2014.године 

Сремска Митровица 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Бранислав Недимовић, с.р. 
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