
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
23. децембра 2011.

Година III
број 10

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2011. 
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

201.

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/2009 и 
73/2010 и 101/2010), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 
16. тачка 4. и члана 35. став 1. тачка 2. Статута 
Града Сремска Митровица (''Службени лист 
Града Сремска Митровица'' бр. 1/2008), 
Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној дана 23.12.2011. године, 
донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ЗА 2012. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупна примања и пренета средства 
буџета Града Сремска Митровица за 2012. 
годину (у даљем тексту: буџет) утврђују се у 
износу од 1.879.999.000,00 динара.

Члан 2.

Приходи и примања и расходи и издаци 
буџета Града Сремска Митровица, утврђени су 
у следећим износима, и то:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 
имовине ( 7 + 8 ) 1.847.999.000,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ( 4 + 5) 1.873.599.000,00

3. Буџетски суфицит/ дефицит (1-2) ( 7 + 8 ) - ( 4 + 5) -25.600.000,00

4. Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 621 0,00

5. Примања од продаје финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 921 6.000.000,00

6. Укупан фискални суфицит / дефицит (3+4) -25.600.000,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања од задуживања
91 0,00

2. Примања од продаје финансијске имовине
(9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 6.000.000,00
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3. Неутрошена средства из претходних година 3 26.000.000,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине

(за набавку домаћих хартија од вредности ) 621

5. Издаци за отплату главнице дуга
61 6.400.000,00

6. Нето финансирање (1+2+3) - (4+5) 25.600.000,00

7. Укупан фискални суфицит / дефицит плус нето финансирање 0,00

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 280.639.000,00

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
Eкономска 

класификација
СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА

1 2 3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
7+8 1.847.999.000,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.835.899.000,00
1. Порески приходи 71 1.282.270.941,00
2. Непорески приходи 74+77 255.400.000,00
3. Донације 731+732
4. Трансфери 733 298.228.059,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 12.100.000,00

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класе 4, 5 и 62)

4+5+62 1.873.599.000,00

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.616.587.000,00
1. Расходи за запослене 41 481.872.000,00
2. Коришћење роба и услуга 42 803.381.000,00
3. Отплата камата 44 4.000.000,00
4. Субвенције 45 19.401.000,00
5. Социјална заштита из буџета 47 30.740.000,00
6. Остали расходи 48+49 136.676.000,00
7. Трансфери 463+465 140.517.000,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 257.012.000,00

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
( осим 6211 )

62 0,00

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 6.000.000,00

2 .Задуживање 91 0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.Отплата дуга 61 6.400.000,00
1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 6.400.000,00
2. Набавка финансијске имовине 6211 0,00

ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 13 )

3 26.000.000,00

Члан 3.

Буџет за 2012. годину састоји се од:

1. Примања у износу од 
1.847.999.000,00 динара

2. Издатака у износу од 
1.873.599.000,00 динара

3. Буџетског дефицита у износу од
25.600.000,00 динара

Потребна средства за финансирање 
буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у 
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износу од 25.600.000,00 динара и за 
финансирање отплате дуга у износу од 
6.400.000,00 динара, обезбедиће се из 
приватизационих примања у износу од 
6.000.000,00 динара  нераспоређеног вишка 
прихода из ранијих година у износу од 
26.000.000,00 динара.

Члан 4.

Град Сремска Митровица очекује у 
2012. години средства из развојне помоћи 
Европске уније у износу од 106.241 ЕВРА,  
односно 11.049.064,00 динара, уз обавезу 
обезбеђивања средстава за суфинансирање у
износу од 52.100 ЕВРА, односно 5.418.000,00 
динара, за пројекат Развој туристичких 
потенцијала Града Сремска Митровица.

Укупна вредност пројекта је 308.996 
ЕВРА, од чега су средства Европске уније  
256.896 ЕВРА, а средства града за 
суфинансирање 52.100 ЕВРА.

Средства за суфинансирање у 2012. 
години из става 1. овог члана су утврђена у 
Посебном делу ове Одлуке.

Члан 5.

У текућу буџетску резерву издвајају се 
средства у износу од 23.000.000,00 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 о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве доноси Градоначелник на 
предлог Градске управе за буџет и финансије.

Члан 6.

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 7.

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

Економска 
класификација

Извор прихода и примања Износ

1 2 3

I 300 ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 26.000.000,00

Вишак прихода из ранијих година и пренета неутрошена средства за посебне намене
26.000.000,00

II 700 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.835.899.000,00

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711 Порез на зараде 834.058.941,00
711 Порез на приходе од самосталних делатности 44.000.000,00
711 Порез на приходе од имовине 50.000.000,00
711 Порез на приходе од осигуравајућих лица 50.000,00
711 Самодоприноси 33.000.000,00
711 Порез на друге приходе 74.000.000,00

УКУПНО 711: 1.035.108.941,00

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712 Порез на фонд зарада 60.000,00
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УКУПНО 712: 60.000,00

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713 Порез на имовину 93.000.000,00
713 Порез на наслеђе и поклон 12.600.000,00
713 Порез на капиталне трансакције 52.500.000,00
713 Порез на акције на име и уделе 1.000,00

УКУПНО 713: 158.101.000,00

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 700.000,00
714 Средства за противпожарну заштиту

714 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 40.000.000,00
714 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 5.000.000,00
714 Накнада за загађивање животне средине 6.500.000,00
714 Концесионе накнаде и боравишне таксе 600.000,00
714 Општинске и градске накнаде 1.000,00
714 Општинске и градске комуналне таксе 200.000,00

УКУПНО 714: 53.001.000,00

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ

716 Комунална такса на фирму 36.000.000,00

УКУПНО 716: 36.000.000,00

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733 Текући  трансфери од Републике у корист нивоа градова 2.000.000,00
733 Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова 274.228.059,00
733 Текући трансфери АП Војводине у корист нивоа градова 15.000.000,00
733 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова

2.000.000,00

733 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова
5.000.000,00

УКУПНО 733: 298.228.059,00

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741 Kaмате на средства консолидованог рачуна трезора града 6.000.000,00
741 Накнада за коришћење природних добара 

(минералне сировине, материјал из водотока) 5.000.000,00

741 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 55.000.000,00

741 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 46.000.000,00

УКУПНО 741: 112.000.000,00

742 ПРИХОДИ ОД  ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 

742 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист 
нивоа градова

50.000.000,00

742 Таксе у корист нивоа градова 8.000.000,00
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742 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 70.000.000,00
742 Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга 1.500.000,00

УКУПНО 742: 129.500.000,00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 13.000.000,00
743 Приходи од новчаних казни за  прекршаје у корист нивоа градова 500.000,00

УКУПНО 743: 13.500.000,00

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова
50.000,00

УКУПНО 745: 50.000,00

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ

772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 350.000,00

УКУПНО 772: 350.000,00

III 800 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 12.100.000,00

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
812 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова

100.000,00

УКУПНО 812: 100.000,00

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
813 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова

12.000.000,00

УКУПНО 813: 12.000.000,00

IV 900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6.000.000,00

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
921 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова

6.000.000,00

УКУПНО 921: 6.000.000,00

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1.879.999.000,00

Члан 8.

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

буџета 

Средства из 
додатних прихода 

буџетских 
корисника

Укупна 
средства

1 2 3 4 5

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.616.587.000,00 244.501.000,00 1.861.088.000,00
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 481.872.000,00 71.321.000,00 553.193.000,00

411 Плате, додаци и накнаде запослених 380.645.000,00 48.922.000,00 429.567.000,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 68.183.000,00 8.757.000,00 76.940.000,00
413 Накнаде у натури 1.003.000,00 615.000,00 1.618.000,00
414 Социјална давања запосленима 6.725.000,00 10.866.000,00 17.591.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 13.042.000,00 1.921.000,00 14.963.000,00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.274.000,00 240.000,00 3.514.000,00
417 Посланички додатак 9.000.000,00 9.000.000,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 803.381.000,00 165.721.000,00 969.102.000,00

421 Стални трошкови 177.738.000,00 10.675.000,00 188.413.000,00
422 Трошкови путовања 22.429.000,00 4.726.000,00 27.155.000,00
423 Услуге по уговору 126.987.000,00 27.293.000,00 154.280.000,00
424 Специјализоване услуге 402.401.000,00 75.197.000,00 477.598.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 25.926.000,00 6.193.000,00 32.119.000,00
426 Материјал 47.900.000,00 41.637.000,00 89.537.000,00
43 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 0,00 899.000,00 899.000,00

431 Амортизација некретнина и опреме 0,00 899.000,00 899.000,00
44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
441 Отплата домаћих камата 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 19.401.000,00 0,00 19.401.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

19.401.000,00 0,00 19.401.000,00
46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 140.517.000,00 750.000,00 141.267.000,00

463 Трансфери осталим нивоима власти 123.667.000,00 0,00 123.667.000,00
465 Остале дотације и трансфери 16.850.000,00 750.000,00 17.600.000,00
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

30.740.000,00 650.000,00 31.390.000,00
471 Права из социјалног оаигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.740.000,00 650.000,00 31.390.000,00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 108.676.000,00 5.160.000,00 113.836.000,00

481 Дотације невладиним организацијама 81.196.000,00 3.735.000,00 84.931.000,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 12.030.000,00 1.395.000,00 13.425.000,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.550.000,00 10.000,00 2.560.000,00
484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других узрока 200.000,00 10.000,00 210.000,00
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа 12.700.000,00 10.000,00 12.710.000,00
49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И 

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00
499 Средства резерве 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ - КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ 257.012.000,00 30.288.000,00 287.300.000,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 249.106.000,00 30.288.000,00 279.394.000,00
511 Зграде и грађевински објекти 210.534.000,00 25.700.000,00 236.234.000,00
512 Машине и опрема 29.562.000,00 3.808.000,00 33.370.000,00
514 Култивисана имовина 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
515 Нематеријална имовина 4.010.000,00 780.000,00 4.790.000,00
52 ЗАЛИХЕ 0,00 350.000,00 350.000,00

523 Залихе робе за даљу продају 0,00 350.000,00 350.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 7.906.000,00 0,00 7.906.000,00

541 Земљиште 7.906.000,00 0,00 7.906.000,00
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6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 6.400.000,00 5.500.000,00 11.900.000,00

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

621 Набавка домаће финансијске имовине 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

УКУПНО: 1.879.999.000,00 280.639.000,00 2.160.638.000,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Средства буџета у износу од 1.879.999.000,00 динара и средства од додатних прихода буџетских 
корисника у износу од 280.639.000,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама и то:
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Опис
Средства из 

буџета 

Средства из 
додатних прихода 

буџетских 
корисника

Укупна                                  
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I СКУПШТИНА ГРАДА 
1.1 СКУПШТИНА ГРАДА 

110 Извршни и законодавни органи

01 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.756.000,00 1.756.000,00
02 412 Социјални доприноси на терет послодавца 314.000,00 314.000,00
03 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00
04 415 Накнаде трошкова за запослене 18.000,00 18.000,00
05 417 Посланички додатак 9.000.000,00 9.000.000,00
06 423 Услуге по уговору 4.880.000,00 4.880.000,00

Укупно за функцију 110 16.018.000,00 0,00 16.018.000,00
Укупно глава 1. 1 : 16.018.000,00 0,00 16.018.000,00
Извори финансирања за главу 1.1

01 Приходи из буџета града 16.018.000,00 16.018.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 1. 1 : 16.018.000,00 0,00 16.018.000,00

1.2 СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

110 Ивршни и законодавни органи

07 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.991.000,00 1.991.000,00
08 412 Социјални доприноси на терет послодавца 356.000,00 356.000,00
09 414 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00
10 415 Накнаде трошкова за запослене 55.000,00 55.000,00
11 423 Услуге по уговору 700.000,00 700.000,00

Укупно за функцију 110 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00
Укупно глава 1.2 : 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00

Извори финансирања за главу 1.2

01 Приходи из буџета града 3.302.000,00 3.302.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника
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07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 1. 2 : 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00

УКУПНО РАЗДЕО I 19.320.000,00 0,00 19.320.000,00
Извори финансирања за раздео I

01 Приходи из буџета града 19.320.000,00 19.320.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори I : 19.320.000,00 0,00 19.320.000,00

II ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи

12 411 Плате, додаци и накнаде запослених 29.348.000,00 29.348.000,00
13 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.253.000,00 5.253.000,00
14 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00
15 415 Накнаде трошкова за запослене 530.000,00 530.000,00
16 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 100.000,00
17 422 Трошкови путовања 1.800.000,00 1.800.000,00
18 423 Услуге по уговору 10.108.000,00 10.108.000,00
19 465 Остале дотације и трансфери 330.000,00 330.000,00
20 481 Дотације невладиним организацијама                                   

- дотација политичким странкама за редован рад 2.201.000,00 2.201.000,00
21 481 Дотације невладиним организацијама                                   

- дотација политичким странкама изборна кампања 1.880.000,00 1.880.000,00
22 481 Дотације невладиним организацијама

-Пројекат Лондон 2012
1.000.000,00 1.000.000,00

Укупно за функцију 110 52.600.000,00 0,00 52.600.000,00

050 Незапосленост

23 423 Услуге по уговору
-Програм запошљавања волонтера 1.050.000,00 1.050.000,00
Укупно за функцију 050 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

830 Услуге емитовања и штампања

24 423 Услуге по уговору-медијске услуге радија и тв. 19.500.000,00 19.500.000,00
Укупно за функцију 830 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 
на другом месту

25 481 Дотације невладиним организацијама                                  
- јубилеји и манифестације

6.000.000,00 6.000.000,00
Укупно за функцију 860 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

360 Јавни ред и безбедност

26 512 Машине и опрема - Опрема за Полицијску управу 
Сремска Митровица

3.500.000,00 3.500.000,00
Укупно за функцију 360 3.500.000,00 3.500.000,00
Укупно глава 2.1 : 82.650.000,00 0,00 82.650.000,00
Извори финансирања за главу 2.1

01 Приходи из буџета града 82.650.000,00 82.650.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ
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13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 2.1 : 82.650.000,00 0,00 82.650.000,00

2.2 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

330 Судови

27 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.372.000,00 3.372.000,00
28 412 Социјални доприноси на терет послодавца 603.000,00 603.000,00
29 414 Социјална давања запосленима 200.000,00 200.000,00
30 415 Накнаде трошкова за запослене 55.000,00 55.000,00

Укупно за функцију 330 4.230.000,00 0,00 4.230.000,00
Укупно глава 2.2 : 4.230.000,00 0,00 4.230.000,00
Извори финансирања за главу 2.2

01 Приходи из буџета града 4.230.000,00 4.230.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 2.2 : 4.230.000,00 0,00 4.230.000,00

УКУПНО РАЗДЕО II: 86.880.000,00 0,00 86.880.000,00
Извори финансирања за раздео II

01 Приходи из буџета града 86.880.000,00 86.880.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори II : 86.880.000,00 0,00 86.880.000,00

III ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И 
ФИНАНСИЈЕ

3.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

130 Опште услуге

31 411 Плате, додаци и накнаде запослених 26.815.000,00 26.815.000,00
32 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.800.000,00 4.800.000,00
33 414 Социјална давања запосленима 300.000,00 300.000,00
34 415 Накнаде трошкова за запослене 700.000,00 700.000,00
35 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 190.000,00 190.000,00
36 421 Стални трошкови 26.199.000,00 26.199.000,00
37 423 Услуге по уговору 8.606.000,00 8.606.000,00
38 424 Специјализоване услуге 2.200.000,00 2.200.000,00
39 426 Материјал 160.000,00 160.000,00
40 463 Трансфери осталим нивоима власти 50.000,00 50.000,00
41 465 Остале дотације и трансфери 330.000,00 330.000,00
42 483 Новчане казне по решењу судова 2.530.000,00 2.530.000,00
43 485 Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране 

државних органа 12.500.000,00 12.500.000,00
44 499 Средства резерве-Стална буџетска резерва 5.000.000,00 5.000.000,00
45 499 Средства резерве-Текућа буџетска резерва 23.000.000,00 23.000.000,00
46 511 Зграде и грађевински објекти 5.418.000,00 5.418.000,00

Укупно за функцију 130 118.798.000,00 0,00 118.798.000,00

170 Трансакције везане за јавни дуг

47 441 Отплата домаћих камата 4.000.000,00 4.000.000,00
48 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6.400.000,00 6.400.000,00

Укупно за функцију 170 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00

510 Управљање отпадом
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49 451 Субвенције јавним предузећима и организацијама 
- ЈКП Комуналије-за опрему

2.000.000,00 2.000.000,00
Укупно за функцију 510 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

630 Водоснабдевање

50 451 Субвенције јавним предузећима и организацијама                                  
- ЈКП Водовод

2.000.000,00 2.000.000,00
Укупно за функцију 630 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

090 Социјална заштита
некласификована на другом месту

51 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000,00 300.000,00
Укупно за функцију 090 300.000,00 0,00 300.000,00
Укупно глава 3.1 133.498.000,00 0,00 133.498.000,00
Извори финансирања за главу 3.1

01 Приходи из буџета града 133.498.000,00 133.498.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године 0,00
Укупно извори 3.1 133.498.000,00 0,00 133.498.000,00

3.2 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

620 Развој заједнице

52 411 Плате, додаци и накнаде запослених 46.455.000,00 46.455.000,00
53 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.315.000,00 8.315.000,00
54 413 Накнаде у натури 0,00 260.000,00 260.000,00
55 414 Социјална давања запосленима 700.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00
56 415 Накнаде трошкова за запослене 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
57 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 510.000,00 180.000,00 690.000,00
58 421 Стални трошкови 7.595.000,00 1.115.000,00 8.710.000,00
59 422 Трошкови путовања 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00
60 423 Услуге по уговору 13.666.000,00 2.330.000,00 15.996.000,00
61 424 Специјализоване услуге 368.720.000,00 1.380.000,00 370.100.000,00
62 425 Текуће поправке и одржавање 2.440.000,00 860.000,00 3.300.000,00
63 426 Материјал 5.835.000,00 2.215.000,00 8.050.000,00
64 431 Амортизација некретнина и опреме 0,00 150.000,00 150.000,00
65 481 Дотације невладиним организацијама              0,00 900.000,00 900.000,00
66 482 Порези, обавезне таксе и казне 11.070.000,00 80.000,00 11.150.000,00
67 483 Новчане казне по решењу судова 20.000,00 10.000,00 30.000,00
68 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других узрока 200.000,00 10.000,00 210.000,00
69 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државног органа 200.000,00 10.000,00 210.000,00
70 511 Зграде и грађевински објекти 156.500.000,00 0,00 156.500.000,00
71 511 Зграде и грађевински објекти 

- самодопринос удружена средства 26.000.000,00 26.000.000,00
72 512 Машине и опрема 10.300.000,00 700.000,00 11.000.000,00
73 514 Култивисана имовина 5.000.000,00 5.000.000,00
74 515 Нематеријална имовина 3.100.000,00 100.000,00 3.200.000,00
75 541 Земљиште 3.000.000,00 3.000.000,00
76 621 Набавка домаће финансијске имовине 5.500.000,00 5.500.000,00

Укупно за функцију 620 669.626.000,00 19.490.000,00 689.116.000,00
Укупно глава 3.2: 669.626.000,00 19.490.000,00 689.116.000,00

Извори финансирања за главу 3.2

01 Приходи из буџета града 638.626.000,00 638.626.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 19.490.000,00 19.490.000,00
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07 Приходи из буџета РС и АПВ 5.000.000,00 5.000.000,00
13 Пренета средства из претходне године 26.000.000,00

Укупно извори 3.2: 669.626.000,00 19.490.000,00 663.116.000,00

3.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту

77 411 Плате, додаци и накнаде запослених 9.663.000,00 1.808.000,00 11.471.000,00
78 411 Плате, додаци и накнаде запослених 

-средства из буџета 424.000,00 424.000,00
79 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.730.000,00 326.000,00 2.056.000,00
80 412 Социјални доприноси на терет послодавца- средства из 

буџета 76.000,00 76.000,00
81 413 Накнаде у натури - средства из буџета 100.000,00 100.000,00
82 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 

- средства из буџета 118.000,00 118.000,00
83 421 Стални трошкови 5.085.000,00 3.025.000,00 8.110.000,00
84 421 Стални трошкови - средства из буџета 3.163.000,00 3.163.000,00
85 422 Трошкови путовања 0,00 63.000,00 63.000,00
86 422 Трошкови путовања-средства из буџета 20.000,00 20.000,00
87 423 Услуге по уговору 3.743.000,00 821.000,00 4.564.000,00
88 423 Услуге по уговору - средства из буџета 8.605.000,00 8.605.000,00
89 424 Специјализоване услуге 1.116.000,00 1.092.000,00 2.208.000,00
90 424 Специјализоване услуге- средства из буџета 1.358.000,00 1.358.000,00
91 425 Текуће поправке и одржавање 2.053.000,00 1.465.000,00 3.518.000,00
92 425 Текуће поправке и одржавање 

- средства из буџета 6.583.000,00 6.583.000,00
93 426 Материјал 3.418.000,00 551.000,00 3.969.000,00
94 426 Материјал - средства из буџета 2.100.000,00 2.100.000,00
95 472 Накнаде за социјалну заштиту 150.000,00 150.000,00
96 481 Дотације невладиним организацијама 4.165.000,00 2.638.000,00 6.803.000,00
97 481 Дотације невладиним организацијама

-средства из буџета 8.220.000,00 8.220.000,00
98 482 Порези, обавезне таксе и казне

-средства из буџета 70.000,00 70.000,00
99 511 Зграде и грађевински објекти 8.191.000,00 8.191.000,00
100 511 Зграде и грађевински објекти 

- средства из буџета 11.425.000,00 11.425.000,00
101 512 Машине и опрема 544.000,00 98.000,00 642.000,00
102 512 Машине и опрема- средства из буџета 2.493.000,00 2.493.000,00

Укупно за функцију 160 84.613.000,00 11.887.000,00 96.500.000,00
Укупно глава 3.3 : 84.613.000,00 11.887.000,00 96.500.000,00

Извори финансирања за главу 3.3
01 Приходи из буџета града 82.813.000,00 82.813.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.887.000,00 2.887.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 1.800.000,00 9.000.000,00 10.800.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 3.3 : 84.613.000,00 11.887.000,00 96.500.000,00

УКУПНО РАЗДЕО III: 887.737.000,00 31.377.000,00 919.114.000,00

Извори финансирања за раздео III

01 Приходи из буџета града 854.937.000,00 854.937.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 22.377.000,00 22.377.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 6.800.000,00 9.000.000,00 15.800.000,00
13 Пренета средства из претходне године 26.000.000,00 26.000.000,00

Укупно извори III : 887.737.000,00 31.377.000,00 919.114.000,00
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IV ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

4.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ

130 Опште услуге

103 411 Плате, додаци и накнаде запослених 40.054.000,00 40.054.000,00
104 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.170.000,00 7.170.000,00
105 414 Социјална давања запосленима 315.000,00 315.000,00
106 415 Накнаде трошкова за запослене 1.400.000,00 1.400.000,00
107 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000,00 200.000,00
108 421 Стални трошкови 300.000,00 300.000,00
109 423 Услуге по уговору 1.100.000,00 1.100.000,00
110 424 Специјализовне услуге 537.000,00 537.000,00
111 425 Текуће поправке и одржавање 6.100.000,00 6.100.000,00
112 426 Материјал 10.855.000,00 10.855.000,00
113 482 Порези, обавезне таксе и казне 595.000,00 595.000,00
114 511 Зграде и грађевински објекти 200.000,00 200.000,00
115 512 Машине и опрема 6.370.000,00 6.370.000,00

Укупно за функцију 130 75.196.000,00 0,00 75.196.000,00

360 Јавни ред и безбедност

116 425 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну 
безбедност

300.000,00 300.000,00
Укупно за функцију 360 300.000,00 300.000,00

090 Социјална заштита
некласификована на другом месту

117 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000,00 2.000.000,00
Укупно за функцију 090 2.000.000,00 2.000.000,00
Укупно глава 4.1 : 77.496.000,00 0,00 77.496.000,00
Извори финансирања за главу 4.1

01 Приходи из буџета града 73.696.000,00 73.696.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ 3.800.000,00 3.800.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 4.1 : 77.496.000,00 0,00 77.496.000,00

УКУПНО РАЗДЕО IV: 77.496.000,00 0,00 77.496.000,00
Извори финансирања за раздео IV

01 Приходи из буџета града 73.696.000,00 73.696.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ 3.800.000,00 3.800.000,00
13 Пренета средства из претходне године 0,00 0,00

Укупно извори IV : 77.496.000,00 0,00 77.496.000,00

V ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

5.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

130 Опште услуге

118 411 Плате, додаци и накнаде запослених 22.740.000,00 22.740.000,00
119 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.071.000,00 4.071.000,00
120 415 Накнаде трошкова за запослене 665.000,00 665.000,00
121 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 280.000,00 280.000,00
122 423 Услуге по уговору 5.801.000,00 5.801.000,00



23.12.2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 10

13

123 424 Специјализоване услуге 1.600.000,00 1.600.000,00
124 463 Трансфери осталим нивоима власти 500.000,00 500.000,00
125 465 Остале дотације и трансфери 330.000,00 330.000,00
126 482 Порез на фин.трансакције 57.000,00 57.000,00
127 541 Земљиште 4.906.000,00 4.906.000,00

Укупно за функцију 130 40.950.000,00 0,00 40.950.000,00

510 Управљање отпадом

128 421 Стални трошкови-одржавање хигијене у граду 30.000.000,00 30.000.000,00
129 421 Стални трошкови-услуге одржавања депоније 2.500.000,00 2.500.000,00
130 451 Субвенције јавним предузећима и организацијама- ЈКП 

Регионална депонија  Срем-Мачва             
14.101.000,00 14.101.000,00

Укупно за функцију 510 46.601.000,00 0,00 46.601.000,00

090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту

131 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
-трошкови сахрана

1.200.000,00 1.200.000,00
Укупно за функцију 090 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Укупно глава 5.1 : 88.751.000,00 0,00 88.751.000,00
Извори финансирања за главу 5.1

01 Приходи из буџета града 88.751.000,00 88.751.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године 0,00
Укупно извори 5.1 : 88.751.000,00 0,00 88.751.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 5: 88.751.000,00 0,00 88.751.000,00
Извори финансирања за раздео V

01 Приходи из буџета града 88.751.000,00 88.751.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године 0,00 0,00
Укупно извори V : 88.751.000,00 0,00 88.751.000,00

VI ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, 

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОМЛАДИНУ
6.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ И ОМЛАДИНУ

130 Опште услуге

132 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.005.000,00 12.005.000,00
133 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.149.000,00 2.149.000,00
134 414 Социјална давања запосленима 70.000,00 70.000,00
135 415 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00 300.000,00
136 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000,00 100.000,00

Укупно за функцију 130 14.624.000,00 0,00 14.624.000,00

911 Предшколско образовање

137 423 Услуге по уговору 1.130.000,00 1.130.000,00
138 424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00
139 426 Материјал 770.000,00 770.000,00
140 511 Зграде и грађевински објекти 1.900.000,00 1.900.000,00

Укупно за функцију 911 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00
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700 Здравство

141 424 Специјализоване услуге-мртвозорство 1.400.000,00 1.400.000,00
142 463 Трансфери осталим нивоима власти - санација крова 

хируршког блока
5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за фунцкију 700 6.400.000,00 6.400.000,00

920 Средње образовање

143 463 Трансфери осталим нивоима власти 4.470.000,00 4.470.000,00
-Радни центар "Радивоје Поповић" 1.870.000,00 1.870.000,00
-Дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ометених у развоју

2.600.000,00 2.600.000,00
Укупно за фунцкију 920 4.470.000,00 0,00 4.470.000,00

090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту

144 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.500.000,00 3.500.000,00

145 481 Дотације невладиним организацијама                              
- из области социјалне заштите 7.500.000,00 7.500.000,00

146 481 Дотација невладиним организацијама 
- Дневни центар за младе 1.280.000,00 1.280.000,00

147 481 Дотације невладиним организацијама                                  
- из области омладинске политике 2.500.000,00 2.500.000,00

148 481 Црвени крст - пројектне активности 250.000,00 250.000,00
Укупно за функцију 090 15.030.000,00 0,00 15.030.000,00
Укупно глава 6.1 : 44.824.000,00 0,00 44.824.000,00
Извори финансирања за главу 6.1

01 Приходи из буџета града 44.824.000,00 44.824.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 6.1 : 44.824.000,00 0,00 44.824.000,00

6.2 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

911 Предшколско образовање

149 411 Плате, додаци и накнаде запослених 96.400.000,00 39.356.000,00 135.756.000,00
150 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.300.000,00 7.045.000,00 24.345.000,00
151 413 Накнаде у натури 700.000,00 100.000,00 800.000,00
152 414 Социјална давања запосленима 3.500.000,00 8.000.000,00 11.500.000,00
153 415 Накнаде трошкова за запослене 6.000.000,00 6.000.000,00
154 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.100.000,00 1.100.000,00
155 421 Стални трошкови 12.000.000,00 990.000,00 12.990.000,00
156 421 Стални трошкови ( директно плаћање) 10.125.000,00 10.125.000,00
157 422 Трошкови путовања 30.000,00 750.000,00 780.000,00
158 423 Услуге по уговору 2.050.000,00 3.215.000,00 5.265.000,00
159 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00 125.000,00 1.125.000,00
160 425 Текуће поправке и одржавање 6.500.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00
161 426 Материјал 18.000.000,00 14.190.000,00 32.190.000,00
162 465 Остале дотације и трансфери 0,00 750.000,00 750.000,00
163 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00
164 481 Дотације невладиним организацијама 0,00 57.000,00 57.000,00
165 482 Порези, обавезне таксе и казне 90.000,00 175.000,00 265.000,00
166 511 Зграде и грађевински објекти 900.000,00 900.000,00
167 512 Машине и опрема 2.470.000,00 200.000,00 2.670.000,00
168 515 Нематеријална имовина 400.000,00 50.000,00 450.000,00

Укупно за функцију 911 179.765.000,00 76.003.000,00 255.768.000,00
Укупно глава 6.2 : 179.765.000,00 76.003.000,00 255.768.000,00
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700 Здравство

141 424 Специјализоване услуге-мртвозорство 1.400.000,00 1.400.000,00
142 463 Трансфери осталим нивоима власти - санација крова 

хируршког блока
5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за фунцкију 700 6.400.000,00 6.400.000,00

920 Средње образовање

143 463 Трансфери осталим нивоима власти 4.470.000,00 4.470.000,00
-Радни центар "Радивоје Поповић" 1.870.000,00 1.870.000,00
-Дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ометених у развоју

2.600.000,00 2.600.000,00
Укупно за фунцкију 920 4.470.000,00 0,00 4.470.000,00

090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту

144 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- превоз лица старијих од 65 година 3.500.000,00 3.500.000,00

145 481 Дотације невладиним организацијама
- из области социјалне заштите 7.500.000,00 7.500.000,00

146 481 Дотација невладиним организацијама 
- Дневни центар за младе 1.280.000,00 1.280.000,00

147 481 Дотације невладиним организацијама
- из области омладинске политике 2.500.000,00 2.500.000,00

148 481 Црвени крст - пројектне активности 250.000,00 250.000,00
Укупно за функцију 090 15.030.000,00 0,00 15.030.000,00
Укупно глава 6.1 : 44.824.000,00 0,00 44.824.000,00
Извори финансирања за главу 6.1

01 Приходи из буџета града 44.824.000,00 44.824.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 6.1 : 44.824.000,00 0,00 44.824.000,00

6.2 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

911 Предшколско образовање

149 411 Плате, додаци и накнаде запослених 96.400.000,00 39.356.000,00 135.756.000,00
150 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.300.000,00 7.045.000,00 24.345.000,00
151 413 Накнаде у натури 700.000,00 100.000,00 800.000,00
152 414 Социјална давања запосленима 3.500.000,00 8.000.000,00 11.500.000,00
153 415 Накнаде трошкова за запослене 6.000.000,00 6.000.000,00
154 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.100.000,00 1.100.000,00
155 421 Стални трошкови 12.000.000,00 990.000,00 12.990.000,00
156 421 Стални трошкови ( директно плаћање) 10.125.000,00 10.125.000,00
157 422 Трошкови путовања 30.000,00 750.000,00 780.000,00
158 423 Услуге по уговору 2.050.000,00 3.215.000,00 5.265.000,00
159 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00 125.000,00 1.125.000,00
160 425 Текуће поправке и одржавање 6.500.000,00 1.000.000,00 7.500.000,00
161 426 Материјал 18.000.000,00 14.190.000,00 32.190.000,00
162 465 Остале дотације и трансфери 0,00 750.000,00 750.000,00
163 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00
164 481 Дотације невладиним организацијама 0,00 57.000,00 57.000,00
165 482 Порези, обавезне таксе и казне 90.000,00 175.000,00 265.000,00
166 511 Зграде и грађевински објекти 900.000,00 900.000,00
167 512 Машине и опрема 2.470.000,00 200.000,00 2.670.000,00
168 515 Нематеријална имовина 400.000,00 50.000,00 450.000,00

Укупно за функцију 911 179.765.000,00 76.003.000,00 255.768.000,00
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Укупно глава 6.2 : 179.765.000,00 76.003.000,00 255.768.000,00
Извори финансирања за главу 6.2

01 Приходи из буџета града 172.765.000,00 172.765.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 44.003.000,00 44.003.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 7.000.000,00 32.000.000,00 39.000.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 6.2 : 179.765.000,00 76.003.000,00 255.768.000,00

6.3 ОМЛАДИНА

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 
на другом месту

169 423 Услуге по уговору 1.655.000,00 1.655.000,00
170 424 Специјализоване услуге  2.820.000,00 2.820.000,00
171 426 Материјал 760.000,00 760.000,00

Укупно за функцију 090 5.235.000,00 0,00 5.235.000,00
Укупно глава 6.3 : 5.235.000,00 0,00 5.235.000,00
Извори финансирања за главу 6.3

01 Приходи из буџета града 4.635.000,00 4.635.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ 600.000,00 600.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 6.3 : 5.235.000,00 0,00 5.235.000,00

6.4 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту

172 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                       -
Превоз инвалида 2.490.000,00 2.490.000,00

173 463 Трансфери осталим нивоима власти
-Центар за социјални рад 21.987.000,00 21.987.000,00

-плате, додаци  и накнаде запослених 5.600.000,00 5.600.000,00
-социјални доприноси на терет послодавца 990.000,00 990.000,00
-социјална давања запосленима (отпремнине) 212.000,00 212.000,00
-накнада запосленима - превоз 197.000,00 197.000,00
-награде запосленима и остали посебни расходи 324.000,00 324.000,00
-стални трошкови 520.000,00 520.000,00
-услуге по уговору 1.100.000,00 1.100.000,00
-специјализоване услуге 454.000,00 454.000,00
-текуће поправке и одржавање 170.000,00 170.000,00
-материјал 300.000,00 300.000,00
-накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.000.000,00 6.000.000,00
- Пројекат "Помоћ у кући на селу" 5.800.000,00 5.800.000,00
- Пројекат "Кућа на пола пута" 320.000,00 320.000,00

Укупно за функцију 090 24.477.000,00 0,00 24.477.000,00
Укупно глава 6.4 : 24.477.000,00 0,00 24.477.000,00
Извори финансирања за главу 6.4

01 Приходи из буџета града 24.477.000,00 24.477.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 6.4 : 24.477.000,00 0,00 24.477.000,00

6.5 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

700 Здравство

174 465 Трансфери осталим нивоима власти 15.860.000,00 0,00 15.860.000,00
-услуге по уговору 1.160.000,00 1.160.000,00
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-текуће поправке и одржавање 9.800.000,00 9.800.000,00

-капитално одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00
-машине и опрема 3.900.000,00 3.900.000,00

Укупно за функцију 700 15.860.000,00 0,00 15.860.000,00
Укупно глава 6.5 : 15.860.000,00 0,00 15.860.000,00
Извори финансирања за главу 6.5

01 Приходи из буџета града 15.860.000,00 15.860.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 6.5 : 15.860.000,00 0,00 15.860.000,00

УКУПНО РАЗДЕО VI: 270.161.000,00 76.003.000,00 346.164.000,00
Извори финансирања за раздео VI

01 Приходи из буџета града 262.561.000,00 262.561.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 44.003.000,00 44.003.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 7.600.000,00 32.000.000,00 39.600.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори VI : 270.161.000,00 76.003.000,00 346.164.000,00

VII ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , 
КУЛТУРУ И СПОРТ

7.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , КУЛТУРУ 
И СПОРТ

130 Опште услуге

175 411 Плате, додаци и накнаде запослених 6.910.000,00 6.910.000,00
176 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.237.000,00 1.237.000,00
177 414 Социјална давања запослених 100.000,00 100.000,00
178 415 Накнаде трошкова за запослене 240.000,00 240.000,00
179 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000,00 50.000,00
180 423 Услуге по уговору-Интерресорна комисија 330.000,00 330.000,00
181 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.400.000,00 6.400.000,00

Укупно за функцију 130 15.267.000,00 0,00 15.267.000,00

830 Услуге емитовања и штампања

182 423 Услуге по уговору
-остале услуге штампања 375.000,00 375.000,00

183 423 Услуге по уговору
-остале услуге рекламе и пропаганде 250.000,00 250.000,00

184 423 Услуге по уговору
-Уређање сајта и медијско праћење града 750.000,00 750.000,00

185 423 Услуге по уговору
- информисање 2.700.000,00 2.700.000,00
Укупно за функцију 830 4.075.000,00 0,00 4.075.000,00

810 Услуге и рекреације спорта

186 481 Дотације невладиним организацијама
- за афирмацију спорта 2.000.000,00 2.000.000,00

187 481 Дотације невладиним организацијама
-из области спорта за лица са посебним потребама 200.000,00 200.000,00

188 481 Дотације невладиним организацијама
-из области спорта 26.000.000,00 26.000.000,00

189 481 Дотације навладиним организацијама
-за спортске објекте

3.000.000,00 3.000.000,00
Укупно за функцију 810 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00
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860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 
на другом месту

190 481 Дотације невладиним организацијама                                  
- удружења грађана 3.500.000,00 3.500.000,00

191 481 Дотације осталим непрофитним институцијама 300.000,00 300.000,00
Укупно за функцију 860 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00

840 Верске и остале услуге заједнице

192 481 Дотације верским заједницама 2.000.000,00 2.000.000,00
Укупно за функцију 840 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Укупно глава 7.1 : 56.342.000,00 0,00 56.342.000,00
Извори финансирања за главу 7.1

01 Приходи из буџета града 56.042.000,00 56.042.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ 300.000,00 300.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 7.1 : 56.342.000,00 0,00 56.342.000,00

7.2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 Основно образовање

193 421 Стални трошкови 32.350.000,00 32.350.000,00
194 422 Трошкови путовања 19.500.000,00 19.500.000,00
195 423 Услуге по уговору 370.000,00 370.000,00
196 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.500.000,00 3.500.000,00
197 463 Трансфери осталим нивоима власти 49.338.000,00 49.338.000,00

-Накнаде у натури 1.330.000,00 1.330.000,00
-Социјална давања запосленима 500.000,00 500.000,00
-Накнаде за запослене 16.000.000,00 16.000.000,00
-Награде запосленима и остали посебни расходи 3.740.000,00 3.740.000,00
-Стални трошкови 11.838.000,00 11.838.000,00
-Трошкови путовања 250.000,00 250.000,00
-Услуге по уговору 3.700.000,00 3.700.000,00
-Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00
-Текуће поправке и одржавање 3.000.000,00 3.000.000,00
-Материјал 3.980.000,00 3.980.000,00
-Новчане казне по решењу судова 500.000,00 500.000,00
- Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00 2.000.000,00
-Машине и опрема 2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно за функцију 912 105.058.000,00 0,00 105.058.000,00
Укупно глава 7.2 : 105.058.000,00 0,00 105.058.000,00
Извори финансирања за главу 7.2

01 Приходи из буџета града 104.558.000,00 104.558.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ 500.000,00 500.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 7.2 : 105.058.000,00 0,00 105.058.000,00

7.3 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

920 Средње образовање

198 421 Стални трошкови 24.800.000,00 24.800.000,00
199 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00
200 463 Трансфери осталим нивоима власти 36.322.000,00 36.322.000,00

-Накнаде у натури 652.000,00 652.000,00
-Социјална давања запосленима 500.000,00 500.000,00
-Накнаде за запослене 9.900.000,00 9.900.000,00
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-Награде запосленима и остали посебни расходи 2.430.000,00 2.430.000,00
-Стални трошкови 8.342.000,00 8.342.000,00
-Трошкови путовања 250.000,00 250.000,00
-Услуге по уговору 2.595.000,00 2.595.000,00
-Специјализоване услуге 1.500.000,00 1.500.000,00
-Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 2.000.000,00
-Материјал 3.153.000,00 3.153.000,00
-Новчане казне по решењу судова 500.000,00 500.000,00
-Зграде и грађевински објекти 2.500.000,00 2.500.000,00
-Машине и опрема 2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно за функцију 920 71.122.000,00 0,00 71.122.000,00
Укупно глава 7.3: 71.122.000,00 0,00 71.122.000,00
Извори финансирања за главу 7.3

01 Приходи из буџета града 70.122.000,00 70.122.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ 1.000.000,00 1.000.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 7.3: 71.122.000,00 0,00 71.122.000,00

7.4 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

820 Услуге културе

201 411 Плате, додаци и накнаде запослених 64.060.000,00 5.428.000,00 69.488.000,00
202 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.469.000,00 968.000,00 12.437.000,00
203 413 Накнаде у натури 203.000,00 255.000,00 458.000,00
204 414 Социјална давања запосленима 1.110.000,00 1.716.000,00 2.826.000,00
205 415 Накнаде трошкова за запослене 2.145.000,00 236.000,00 2.381.000,00
206 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 440.000,00 60.000,00 500.000,00
207 421 Стални трошкови-директно плаћање 9.870.000,00 0,00 9.870.000,00
208 421 Стални трошкови 4.515.000,00 1.380.000,00 5.895.000,00
209 422 Трошкови путовања 809.000,00 2.533.000,00 3.342.000,00
210 423 Услуге по уговору 29.528.000,00 19.457.000,00 48.985.000,00
211 424 Специјализоване услуге  8.000.000,00 72.100.000,00 80.100.000,00
212 425 Текуће поправке и одржавање 900.000,00 1.758.000,00 2.658.000,00
213 426 Материјал 2.386.000,00 23.607.000,00 25.993.000,00
214 431 Амортизација некретнина и опреме 0,00 179.000,00 179.000,00
215 481 Дотације невладиним организацијама 0,00 140.000,00 140.000,00
216 482 Порези, обавезне таксе и казне 113.000,00 465.000,00 578.000,00
217 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 500.000,00 500.000,00
218 512 Машине и опрема 1.305.000,00 2.540.000,00 3.845.000,00
219 515 Нематеријална имовина 510.000,00 630.000,00 1.140.000,00
220 523 Залихе робе за даљу продају 0,00 350.000,00 350.000,00

Укупно за функцију 820 137.363.000,00 134.302.000,00 271.665.000,00
Укупно глава 7.4 : 137.363.000,00 134.302.000,00 271.665.000,00
Извори финансирања за главу 7.4

01 Приходи из буџета града 135.363.000,00 135.363.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 32.381.000,00 32.381.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 2.000.000,00 101.682.000,00 103.682.000,00
08 Донације невладиних организација и појединаца 180.000,00 180.000,00
13 Пренета средства из претходне године 59.000,00 59.000,00

Укупно извори 7.4 : 137.363.000,00 134.302.000,00 271.665.000,00

7.5 УСТАНОВЕ  СПОРТА

810 Услуге рекреације и спорта

221 411 Плате, додаци и накнаде запослених 9.403.000,00 2.130.000,00 11.533.000,00
222 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.684.000,00 382.000,00 2.066.000,00
223 414 Социјална давања запосленима 70.000,00 100.000,00 170.000,00
224 415 Накнаде трошкова за запослене 490.000,00 85.000,00 575.000,00
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225 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 103.000,00 103.000,00
226 421 Стални трошкови-директно плаћање 7.440.000,00 7.440.000,00
227 421 Стални трошкови 1.036.000,00 4.070.000,00 5.106.000,00
228 422 Трошкови путовања 130.000,00 310.000,00 440.000,00
229 423 Услуге по уговору-директно плаћање 2.750.000,00 2.750.000,00
230 423 Услуге по уговору 3.340.000,00 1.330.000,00 4.670.000,00
231 424 Специјализоване услуге  500.000,00 500.000,00
232 424 Специјализоване награде 450.000,00 450.000,00
233 425 Текуће поправке и одржавање 850.000,00 1.060.000,00 1.910.000,00
234 426 Материјал - директно плаћање 2.575.000,00 2.575.000,00
235 426 Материјал 706.000,00 1.034.000,00 1.740.000,00
236 431 Амортизација некретнина и опреме 570.000,00 570.000,00
237 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 650.000,00 650.000,00
238 482 Порези, обавезне таксе и казне 15.000,00 675.000,00 690.000,00
239 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00
240 512 Машине и опрема 1.400.000,00 170.000,00 1.570.000,00

Укупно за функцију 810 32.442.000,00 38.266.000,00 70.708.000,00
Укупно глава 7.5 32.442.000,00 38.266.000,00 70.708.000,00
Извори финансирања за главу 7.5

01 Приходи из буџета града 30.442.000,00 30.442.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 12.522.000,00 12.522.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 2.000.000,00 25.300.000,00 27.300.000,00
08 Донације невладиних организација и појединаца 444.000,00 444.000,00
13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 7.5 32.442.000,00 38.266.000,00 70.708.000,00

7.6 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

473 Туризам

241 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.115.000,00 200.000,00 3.315.000,00
242 412 Социјални доприноси на терет послодавца 558.000,00 36.000,00 594.000,00
243 414 Социјална давања запосленима 60.000,00 60.000,00
244 415 Накнаде трошкова за запослене 280.000,00 280.000,00
245 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 33.000,00 33.000,00
246 421 Стални трошкови 256.000,00 95.000,00 351.000,00
247 421 Стални трошкови-директно плаћање 504.000,00 504.000,00
248 422 Трошкови путовања 140.000,00 30.000,00 170.000,00
249 423 Услуге по уговору 1.880.000,00 140.000,00 2.020.000,00
250 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 50.000,00 250.000,00
251 426 Материјал 285.000,00 40.000,00 325.000,00
252 482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000,00 20.000,00
253 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00 200.000,00

Укупно за функцију 473 7.431.000,00 691.000,00 8.122.000,00
Укупно глава 7.6 7.431.000,00 691.000,00 8.122.000,00
Извори финансирања за главу 7.6

01 Приходи из буџета града 7.431.000,00 7.431.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 691.000,00 691.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 7.6 7.431.000,00 691.000,00 8.122.000,00

УКУПНО РАЗДЕО VII: 409.758.000,00 173.259.000,00 583.017.000,00
Извори финансирања за раздео VII

01 Приходи из буџета града 403.958.000,00 403.958.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 45.594.000,00 45.594.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 5.800.000,00 126.982.000,00 132.782.000,00
08 Донације невладиних организација и појединаца 624.000,00 624.000,00
13 Пренета средства из претходне године 59.000,00 59.000,00

Укупно извори VII : 409.758.000,00 173.259.000,00 583.017.000,00
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VIII ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ И 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

130 Опште услуге

254 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.826.000,00 2.826.000,00
255 412 Социјални доприноси на терет послодавца 506.000,00 506.000,00
256 415 Накнаде трошкова за запослене 104.000,00 104.000,00
257 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000,00 50.000,00
258 423 Услуге по уговору 1.050.000,00 1.050.000,00
259 426 Материјал 50.000,00 50.000,00
260 481 Дотације невладиним организацијама

-Развојна асоцијација Срема
2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно за функцију 130 6.586.000,00 0,00 6.586.000,00

050 Незапосленост

261 423 Услуге по уговору- Савет за запошљавање 250.000,00 250.000,00
262 463 Трансфери осталим нивоима власти 6.000.000,00 6.000.000,00

-Акциони план запошљавања града суфинансирање 
пројекта јавни радови 5.000.000,00 5.000.000,00
-Суфинансирање програма самозапошљавањa 1.000.000,00 1.000.000,00

Укупно за функцију 050 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00
Укупно глава 8.1 : 12.836.000,00 0,00 12.836.000,00
Извори финансирања за главу 8.1

01 Приходи из буџета града 12.836.000,00 12.836.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 8.1 : 12.836.000,00 0,00 12.836.000,00

УКУПНО РАЗДЕО VIII: 12.836.000,00 0,00 12.836.000,00
Извори финансирања за раздео VIII

01 Приходи из буџета града 12.836.000,00 12.836.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори VIII : 12.836.000,00 0,00 12.836.000,00

IX ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

130 Опште услуге

263 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.308.000,00 3.308.000,00
264 412 Социјални доприноси на терет послодавца 592.000,00 592.000,00
265 415 Накнаде трошкова за запослене 60.000,00 60.000,00
266 423 Услуге по уговору 820.000,00 820.000,00
267 424 Специјализоване услуге 2.800.000,00 2.800.000,00
268 512 Машине и опрема 1.080.000,00 1.080.000,00

Укупно за функцију 130 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00
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421 Пољопривреда

269 424 Специјализоване услуге-средства за противградну заштиту 900.000,00 900.000,00
270 424 Специјализоване услуге-пољочуварска служба 5.500.000,00 5.500.000,00
271 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама-текуће субвенције за пољопривреду
1.300.000,00 1.300.000,00

Укупно за функцију 421 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00

560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту

272 424 Специјализоване услуге
- средства за уништавање комараца

3.000.000,00 3.000.000,00
Укупно за функцију 560 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Укупно глава 9.1 : 19.360.000,00 0,00 19.360.000,00
Извори финансирања за главу 9.1

01 Приходи из буџета града 19.360.000,00 19.360.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године

Укупно извори 9.1 : 19.360.000,00 0,00 19.360.000,00

9.2 БУЏЕТСКИ ФОНД 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

500 Заштита животне средине

273 424 Специјализоване услуге-заштита животне средине 500.000,00 500.000,00
274 481 Дотације невладиним организацијама  

-Покрет горана ОО Срем.Митровица-Пројекат 
Специјални резерват природе-Бара Засавица 

5.000.000,00 5.000.000,00
275 481 Дотације невладиним организацијама

- из области екологије и  заштите животне средине
2.200.000,00 2.200.000,00

Укупно за функцију 500 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00
Укупно глава 9.2 : 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00
Извори финансирања за главу 9.2

01 Приходи из буџета града 7.700.000,00 7.700.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године 0,00
Укупно извори 9.2 : 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00

УКУПНО РАЗДЕО IX 27.060.000,00 0,00 27.060.000,00
Извори финансирања за раздео IX

01 Приходи из буџета града 27.060.000,00 27.060.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника

07 Приходи из буџета РС и АПВ

13 Пренета средства из претходне године 0,00 0,00
Укупно извори IX: 27.060.000,00 0,00 27.060.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ: 1.879.999.000,00 280.639.000,00 2.160.638.000,00

Извори финансирања за буџет:

01 Приходи из буџета града 1.829.999.000,00 1.829.999.000,00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 111.974.000,00 111.974.000,00
07 Приходи из буџета РС и АПВ 24.000.000,00 167.982.000,00 191.982.000,00
08 Донације невладиних организација и појединаца 0,00 624.000,00 624.000,00
13 Пренета средства из претходне године 26.000.000,00 59.000,00 26.059.000,00

Укупно извори : 1.879.999.000,00 280.639.000,00 2.160.638.000,00
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

За извршавање ове Одлуке одговоран је 
Градоначелник.

Наредбодавац за извршење буџета је 
Градоначелник.

Члан 11.

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 12.

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 у ком обавеза 
настаје.

Члан 13.

Директни буџетски корисници су дужни 
донети Програм рада за 2012. 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 14.

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 15.

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.

Члан 16.

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 17.

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 одговарајућу документацију за плаћање 
(копије).

Члан 18.

Корисници средстава буџета могу 
користити средства распоређена овом Одлуком 
само за намене за које су им по њиховим 
захтевима та средства одобрена и пренета.

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.
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Обавезе преузете у 2011. години у 
складу са одобреним апропријацијама у 2011. 
години, а неизвршене у току 2011. године, 
преносе се у 2012. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 19.

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 20.

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 друкчије прописано.

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 21.

Градоначелник може донети Одлуку о 
промени апропријација у складу са чланом 61. 
Закона о буџетском систему.

Члан 22.

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 23.

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 24.

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 
који је дата сагласност надлежног директног 
буџетског корисника.

Набавком мале вредности, у смислу 
прописа о јавним набавкама сматра се набавка 
чија је вредност дефинисана Законом којим се 
уређује буџет Републике Србије за 2012. годину. 

Покретање поступка јавне набавке 
добара, услуга или радова од стране директних 
и индиректних буџетских корисника, а на терет 
буџета, чија вредност прелази 400.000,00 
динара укључујући порез на додату вредност, 
врши се по претходно писаном одобрењу 
Градоначелника.

Члан 25.

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.

Члан 26.

У случају да корисник буџетских 
средстава оствари наменски и сопствени приход 
у већем износу од планираног Градска Управа 
за буџет и финансије по захтеву тог корисника 
може да увећа одобрене апропријације за 
извршавање расхода из тих прихода.

Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе у планираном износу, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет средстава буџета.
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Члан 27.

Индиректни корисници буџетских 
средстава, до 20. јануара пренеће на рачун 
извршења буџета сва средства буџета која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2011. 
години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету Града Сремска 
Митровица за 2011. годину.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, обрачунаће 
амортизацију средстава за рад у 2012. години  
на терет капитала сразмерно делу средстава 
обезбеђених у буџету и средстава остварених по 
основу донација.

Члан 29.

У случају да за извршење одређеног 
плаћања корисника средстава буџета није 
постојао правни основ, средства се враћају у 
буџет Града.

Члан 30.

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 и 107/2009).

Члан 31.

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 32.

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 33.

Новчана средства на консолидованом 
рачуну трезора могу се инвестирати у 2012. 
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 34.

Средства на позицији 24. намењена су за 
услуге локалне радио станице која има дозволу 
Републичке радиодифузне агенције за 
емитовање програма које покрива територију 
Града Сремска Митровица и регионалне 
телефизијске станице која има дозволу 
Републичке радиодифузне агенције за 
емитовање програма које покрива територију 
Града Сремска Митровица, а имају седиште на 
територији Сремског округа.

О утрошку средстава на позицији 25. 
одлуку доноси Градоначелник.

Члан 35.

О утрошку средстава на позицији 25. 
решење доноси Градоначелник по захтеву 
корисника средстава.

О утрошку средстава на позицији 26. 
решење доноси Градоначелник, а на основу 
Програма помоћи Града Сремска Митровица
Полицијској управи Сремска Митровица у 2012. 
години у сврху унапређења безбедности на 
територији града Сремска Митровица, који  
доноси Градско веће.

Члан 36.

Градска управа за буџет и финансије, 
извршава позиције 49. и 50. путем уговора о 
додели средстава, које закључује са 
корисницима средстава.
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Члан 37.

Средства на позицији 81 у укупном 
износу од 100.000,00 динара распоређују се 
месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак.

Средства на позицији 82 у укупном 
износу од 118.000,00 динара распоређују се 
месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак.

Средства на позицији 84 у укупном 
износу од 3.163.000,00 динара распоређују се на 
следећи начин:
– месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак у износу од 2.863.00,00 динара
– сеоским месним заједницама у износу од 
300.000,00 динара.

Средства на позицији 86 у укупном 
износу од 20.000,00 динара распоређују се 
месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак.

Средства на позицији 88 у укупном 
износу од 8.605.000,00 динара распоређују се 
месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак. 

Средства на позицији 90 у укупном 
износу од 1.358.000,00 динара распоређују се 
месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак. 

Средства на позицији 92 у укупном 
износу од 6.583.000,00 динара распоређују се на 
следећи начин:
– месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак у износу од 1.583.000,00 динара,
– сеоским месним заједницама у износу од 
5.000.000,00 динара.

Средства на позицији 94 у укупном 
износу од 2.100.000,00 динара распоређују се 
месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак.

Средства на позицији 97 у укупном 
износу од 8.220.000,00 динара распоређују се на 
следећи начин:
– месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак у износу од 2.120.000,00 динара,
– сеоским месним заједницама у износу од 
6.100.000,00 динара.

Средства на позицији 98 у укупном 
износу од 70.000,00 динара распоређују се 
месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак.

Средства на позицији 100 у укупном 
износу од 11.425.000,00 динара распоређују се 
на следећи начин:

– месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак у износу од 5.425.000,00 динара,
– сеоским месним заједницама у износу од 
6.000.000,00 динара.

Средства на позицији 102 у укупном 
износу од 2.493.000,00 динара распоређују се на 
следећи начин:
– месним заједницама на територији града и МЗ 
Лаћарак у износу од 493.000,00 динара,
– сеоским месним заједницама у износу од 
2.000.000,00 динара.

Средства из овог Члана извршавају се на 
основу Решења о распореду средстава које 
доноси Начелник Градске управе за буџет и 
финансије, али тек пошто су утрошена средства 
самодоприноса планирана за исте намене.

Члан 38.

Средства на позицији 124. распоређују 
се на основу закључка Комисије за ванредне 
ситуације града Сремска Митровица.

Члан 39.

Градска управа за урбанизам и стамбено 
комуналне послове извршава позицију 130. 
путем уговора о додели средстава који 
закључује са ЈКП Регионална депонија „Срем-
Мачва“.

Члан 40.

Средства на позицији 142. у износу од 
5.000.000,00 динара извршиће се на основу 
закљученог уговора између града и Опште 
болнице, а за Пројекат санације крова хирушког 
блока.

Члан 41.

Одлуку о распореду средстава на 
позицијама 145. и 147. доноси Начелник 
Градске управе за предшколско образовање, 
здравство, социјалну заштиту 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 предшколско образовање, здравство, 
социјалну заштиту и омладину из реда стручних 
лица, а иста управа је задужена за склапање и 
извршење уговора о додели средстава.

Одлуку о распореду средстава на 
позицијама 186, 187, 188, 189, 190 и 191. доноси 
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Начелник Градске управе за образовање, 
културу и спорт 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 
образовање, културу и спорт из реда стручних 
лица, а иста управа је задужена за склапање и 
извршење уговора о додели средстава.

У случају да се појави потреба за 
распоређивањем, средстава из текуће буџетске 
резерве на позиције из става 1 и 2, та средства 
ће бити распоређена искључиво решењем 
Градоначелника, и не подлежу конкурсу.

Члан 42.

Средства на позицији 181. намењена су 
за:

- 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 43.

О утрошку средстава на позицији 192. 
Решење доноси начелник Градске управе за 
образовање, културу и спорт, по захтеву 
корисника средстава.

Члан 44.

Део средстава на позицији 258. 
потребних за сајамско представљање Града 
реализоваће се уз претходну сагласност 
Градоначелника.

Средства на позицији 260. су намењена 
за суфинансирање Регионалне развојне 
асоцијације Срема. 

Средства за позицији 262. у висини од 
5.000.000,00 динара намењена су за 
суфинансирање Пројекта јавних радова на 
територији Града Сремска Митровица и 
реализоваће се у складу са уговором 
склопљеним између Града Сремска Митровица 
и Националне службе за запошљавање.

Средства за позицији 262. у висини од 
1.000.000,00 динара намењена су за 
суфинансирање Пројекта самозапошљавања 
незапослених лица на територији Града 
Сремска Митровица и реализоваће се у складу 
са уговором склопљеним између Града Сремска 
Митровица и Националне службе за 
запошљавање.

Члан 45.

Средства на позицији 261. релизују се 
на основу одлуке Савета за запошљавање.

Члан 46.

Средства на позицији 271. додељује 
Градска управа за пољопривреду и заштиту 
животне средине, уговором о додели средстава 
у складу са Програмом подстицања     сточарске 
производње - говедарства и Програмом 
подизање капацитета удружења воћара,   сви на 
територији града, усвојеним од стране Градског 
већа, а после спроведеног 
конкурса.

Члан 47.

Планирани приходи од накнаде за 
коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта 
у износу од 55.000.000,00 динара и накнаде за 
промену намене пољопривредног земљишта у 
износу од 5.000.000,00 динара утрошиће се у 
складу са Програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта.

Члан 48.

Одлуку о распореду средстава на 
позицији 275. доноси начелник Градске управе 
за пољопривреду и заштиту животне средине 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 управе, из 
реда стручних лица, а иста Управа је задужена 
за склапање и извршење уговора о додели 
средстава.

Члан 49.

Средства Буџетског фонда за заштиту 
животне средине у оквиру раздела IX, глава 9.2 
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реализоваће се сагласно усвојеном програму и 
Закључку о формирању буџетског фонда.

Плаћање на терет Буџетског фонда 
врши се до нивоа средстава расположивих на 
евиденционом рачуну фонда.

Члан 50.

Критеријуме за стицање средстава за 
плате запослених директних и индиректних 
корисника буџета Града, утврђује Градско веће 
посебним актом.

Члан 51.

Ову Одлуку објавити у Службеном 
листу Града Сремска Митровица и доставити 
Министарству финансија.

Члан 52.

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у Службеном листу 
Града Сремска Митровица, а примењиваће се 
од 1. јануара  2012. године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 400-44/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

202.

На основу члана 41.Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Сл. 
Гласник Републике Србије“, број: 36∕2009) и 
члана 35. Став 1. тачка 7. Статута Града 
Сремске Митровице („Сл. Лист Града Сремска 
Митровица„ број:1/2008 ), Скупштина Града 

Сремскa Митровицa на седници одржаној дана  
23.12.2011. године, доноси:

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАПОШЉАВАЊА

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2012. ГОДИНУ

УВОД

Локални акциони план запошљавања (у 
даљем тексту: ЛАПЗ) је основни инструмент 
спровођења активне политике запошљавања за 
2012. годину Града Сремска Митровица (у 
даљем тексту: Град). Процес децентрализације 
омогућио је локалним самоуправама да 
преузиму одговорност у креирању активне 
политике запошљавања (у даљем тексту: АПЗ) 
на својој територији, уважавајући циљеве 
утврђене Националним акционим планом 
запошљавања за 2012. годину (у даљем тексту: 
НАПЗ), Покрајинским акционим планом 
запошљавања (у даљем тексту: ПАПЗ) и 
локалних специфичности. Локална самоуправа 
одговорна је за резултате политике 
запошљавања на локалном нивоу као и 
обезбеђење финансијских и других ресурса, 
праћење и оцењивање ефикасности и 
ефективности спроведених мера.

Овим планом дефинишу се циљеви и 
приоритети политике запошљавања и утврђују 
програми и мере који ће се реализовати, како би 
се постигли задати циљеви и омогућило 
одрживо повећање запослености на територији 
Града.

ЛАПЗ за 2012. годину садржи све 
елементе који су предвиђени чланом 39. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености:
1. Макроекономски оквир за стварање и 
примену политике запошљавања;
2. Стање и токове на тржишту рада за 
наредну годину;
3. Категорије теже запошљивих лица која 
имају предност у укључивању у мере АПЗ;
4. Циљеве и приоритете политике 
запошљавања;
5. Програме и мере АПЗ за наредну 
годину, са одговорностима за њихово 
спровођење и потребним средствима;
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6. Финансијски оквир за политику 
запошљавања и изворе финансирања;
7. Носиоце послова реализације ЛАПЗ-а;
8. Индикаторе успешности реализације 
програма и мера и
9. Друге елементе.

Циљеви политике запошљавања у 2012. 
години усмерени су на: повећање запослености 
отварањем нових радних места, улагање у 
људске ресурсе и социјална инклузија.

ЛАПЗ-ом за 2012. годину утврђени су 
приоритети политике запошљавања и то:
- Отварање нових радних места
- Улагање у људске ресурсе
- Социјална инклузија рањивих група у 
радно активно становништво
- Усклађивање понуде и тражње на 
тржишту рада
- Побошљање образовања и обука у циљу 
развијања квалификоване радне снаге
- Јачање социјалног дијалога на нивоу 
Града

У припрему и израду ЛАПЗ-а за 2012. 
годину су били укључени представници 
Градске управе за привреду и инвестиције 
Града, Градске управе за буџет и финансије 
Града, Привредне коморе Срема и Националне 
службе за запошљавање –Филијала Сремска 
Митровица ( у даљем тексту: Филијала Сремска 
Митровица). 

На ЛАПЗ за 2012. годину претходно 
мишљење дао је Локални савет за запошљавање 
Града ( у даљем тексту: ЛСЗ).

I АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ 
СИТУАЦИЈЕ

Град Сремска Митровица се протеже на 
површини од 730 км2; налази се на раскрсници 
путева и саобраћано је повезан различитим 
видовима саобраћаја (путни, железнички, 
водени, ваздушни) са ближим и даљим 
окружењем. Лоциран је близу границе са 
Хрватском и Босном и Херцеговином. 
Међународни пут Е-70 (Београд – Загреб), који 
спаја Атланску обалу Европе и југозападну 
обалу Црног мора, пролази кроз територију 
Града. Међународни пут Е-70 и железничка 
пруга Беч - Солун су део коридора X. На 
подручју Града је развијена и мрежа 
магистралних и локалних путева. Сремска 
Митровица је смештена на обали пловне реке 

Саве (јефтин водени саобраћај); преко реке Саве 
је повезана са реком Дунав, а самим тим са 
Коридором 7 који је један од најважнијих 
европских путева. У Граду се налази и лука. 
Сремска Митровица је удаљена од Београда 70 
км, од Новог Сада 60 км, од аеродрома Никола 
Тесла 50 км а у Великим  Радинцима  се налази  
пољопривредно-спортски аеродром.

У Сремској Митровици, као 
администрaтивном центру региона, је лоцирана  
већина институција за подршку бизнису.
Према подацима Републичког завода за 
статистику на подручју Града Сремске 
Митровице је у јуну 2011. години било 15.213 
запослених, у 2010. години 15.110, у 
2009.години 15.566, у 2008. години 15.325 
радника, у 2007. г. 16.004, у 2006. години 
16.310, у 2005. години 17.568, у 2004. години 
18.186 запослених.

Носиоци развоја у Сремској Митровици 
деценијама су била велика друштвена  
предузећа која су запошљавала велики број 
радника и извозила. Санкције, споро 
спровођење процеса приватизације и углавном, 
неуспешно извршене приватизације су довеле 
извозно оријентисане правне субјекте у тежак 
положај и као последица дошло је до смањења, 
а код неких и до прекида производње, нека од 
ових предузећа су отишла у стечај, 
банкротирала и угасила се.

Још увек није изграђен довољан број 
малих и средњих предузећа, која би својим 
пословањем  надоместили  недостатак великих 
предузећа. Поред тога велика предузећа су била  
и важан ослонац малим и средњим 
предузећима. С друге стране, мала и средња 
предузећа лакше опстају током кризе, јер се 
лакше прилагођавају новонасталим условима.

На подручју Сремске Митровице 
послује 7 великих, 17 средњих и 625 малих 
привредних друштава (укупно 649), са 6.679 
запослених, и она су остварили у 2010.г. 
33.621.854 хиљада динара пословних прихода, 
исказала нето добитак у износу 1.643.123 
хиљада динара и нето губитак у износу 
2.995.401 хиљада динара, што значи да је 
привреда Града пословну 2010. год. завршила са 
негативнм резултатом у износу од 1.352.268 
хиљада динара. 

Највише пословних прихода је 
остварено у прерађивачкој индустрији (39,15%), 
затим у трговини (31,85%), следи 
пољопривреда, водопривреда и шумарство 
(10,67%), грађевинарство (5,42%), саобраћај и 
складиштење (4,65%). У прерађивачкој 
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индустрији је запослено 2.948 радника, што је 
44,14% од укупно запослених у привредним
друштвима Сремске Митровице. По броју 

запослених следи  трговина, пољопривреда, 
грађевинарство, саобраћај и складиштење. 

Таб.бр.1. Пословни приходи, нето добитак, нето губитак, број запослених и број привредних друштава у 
граду С.Митровица, подаци из годишњих обрачуна за 2010.г.

Пословни 
приходи

Нето 
добитак

Нето 
губитак

Број 
запослених

Број 
привредних 
друштава

Пољопривреда, шумаство, водопр. 3587320 268433 323558 779 70

Вађење руде и камена 43698 494 24037 15 5

Прерађивачка индустрија 13161385 546363 2147939 2948 124

Снабдев.ел.ен.,гасом и паром 700020 13734 347 185 2

Комуналне делатности 300418 2887 3084 240 10

Грађевинарство 1823368 168573 26937 441 53

Трговина и поправка мотор.возила 10707466 499102 409455 1117 246

Саобраћај и скалдиштење 1562852 69759 36913 437 48

Хотели и ресторани 122791 6773 8577 74 12

Финансијско посредовање 1517 121 302 4 2

Псловање некретнинама 762565 58595 6336 200 57

Образовање 28146 690 2182 42 10

Здравствена и социјална заштита 317707 3648 5734 70 7

Остало 502601 3961 127 3

Укупно 33621854 1643133 2995401 6679 649

Таб.бр.2. Структура пословних прихода, нето добитка, нето губитка, броја запослених, броја привредних 
друштава на подручју града Сремска Митровица, подаци из годишњих обрачуна за 2010. г

Пословни 
приходи Нето добитак Нето губитак

Број 
запослених

Број 
привредних 
друштава

Пољопривреда, водопр и шум. 10,670% 16,34% 10,80% 11,66% 10,79%

Вађење руде и камена 0,130% 0,03% 0,80% 0,22% 0,77%

Прерађивачка индустрија 39,145% 33,25% 71,71% 44,14% 19,11%

Снабдев.ел.ен.,гасом и паром 2,082% 0,84% 0,01% 2,77% 0,31%

Комуналне делатности 0,894% 0,18% 0,10% 3,59% 1,54%

Грађевинарство 5,423% 10,26% 0,90% 6,60% 8,17%

Трговина и попр. мотор.возила 31,847% 30,38% 13,67% 16,72% 37,90%

Саобраћај и скалдиштенје 4,648% 4,25% 1,23% 6,54% 7,40%

Хотели и ресторани 0,365% 0,41% 0,29% 1,11% 1,85%

Финансијско посредованје 0,005% 0,01% 0,01% 0,06% 0,31%

Псловање некретнинама 2,268% 3,57% 0,21% 2,99% 8,78%

Образованје 0,084% 0,04% 0,07% 0,63% 1,54%

Здравств. и социјал.заштита 0,945% 0,22% 0,19% 1,05% 1,08%

Остало 1,495% 0,24% 0,00% 1,90% 0,46%

Укупно 100,000% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Пољопривреда је значајна привредна област и у 
њој постоје велике могућности за даљи развој о 
чему говоре следећи подаци: 74,9% укупних 
површина општине су пољопривредне 
површине (56997ха); 13,9% становништва је 
пољопривредно; 37,2% становништва живи у 
сеоским насељима (31851 од укупно 85605).

У области пољопривреде, водопривреде и 
шумарства је у 2010. г. пословало 70 
привредних друштава са 779 запослених, 
остварила су 3.587.320 хиљада динара 
пословних прихода, нето добитке у износу 
268.433 хиљада динара, нето губитке у износу 
323.558 хиљада динара, што значи да су 
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пословну 2010. г. завршила са негативним 
резултатом у износу од 55.125 хиљада динара.
Подршку развоју пољопривреде пружају 
Пољопривредна стручна служба Сремска 
Митровица, Градска управа за  пољопривреду  и 
заштиту животне средине, Канцеларија за 
рурални развој и Сремска привредна комора, у 
оквиру постоји Удружење за аграр, Групација 
регистрованих пољопривредних газдинстава, 
Групација за сточарство и Групација кланичних 
пољопривредних капацитета. На нивоу Града 
Сремска Митровица су регистрована и многа 
удружења пољопривредника.

Бржем развоју пољопривреде допринеће 
унапређење воћарства и виногардарства  који су 
до сада биле запостављене и враћање  значаја 
сточарству.

Могућности  за развој пољопривреде, а тиме и 
ново запошљавање виде се у унапређењу 
воћарства, виноградарства, повртарства, 
сточарства, производњи и преради 
алтернативних жита, уљаних култура, гајењу 
печурака, и других атрактивних производа 
(лековито биље....), развоју руралног туризма и  
производњи алтернативних извора енергије.

У области прерађивачке индустрије је у 
2010. г. пословало 124 предузећа са 2.948 
запослених, остварени су ословни приходи у 
износу 13.161.385 хиљада динара, нето добици 
у износу од 546.363 хиљада динара, нето губици 
у износу 2.147.939 хиљ. динара.  

Таб.бр.3. Структура пословних прихода, нето добитка, нето губитка  и броја запослених  у прерађивачкој 
индустрији на територији града  Сремске Митровице, подаци из годишњих обрачуна за 2010. г

Пословни 
приходи

Нето 
добитак

Нето 
губитак

Број 
запослених

Број 
привредних 
друштава

Издавање, штампање и репрод.записа 2,05% 2,02% 0,00% 2,20% 10%
Прерада папира 2,39% 2,35% 0,00% 2,24% 5%
Произв.друге транспортне опреме 4,29% 0,14% 62,31% 12,08% 2%
Производи од дрвета и плуте, сем намешт 3,87% 1,85% 7,02% 10,11% 10%
Производња електричних машина 33,96% 50,44% 0,00% 32,43% 2%
Произв.металних производа осим машина 1,52% 8,85% 0,00% 1,70% 7%
Производ.хемикалија и хем.производа 0,27% 0,25% 0,04% 0,27% 3%
Произв.машина и опреме 0,72% 0,39% 0,19% 1,15% 4%
Произв.медицин.и оптичких инструмената 0,01% 0,08% 0,00% 0,00% 2%
Производнај моторних возила 0,95% 0,48% 0,00% 4,78% 2%
Производња намештаја 2,54% 0,23% 0,89% 4,07% 6%
Производња одеће 0,57% 0,51% 1,07% 2,78% 6%
Производња прехрамб.производа 25,17% 28,81% 5,93% 14,11% 23%
Производ.производа од неметала 0,18% 0,11% 0,00% 0,17% 1%
Произв.производа од гуме  И пластике 2,67% 2,73% 0,01% 2,58% 6%
Производња сирових метала 18,32% 0,41% 21,62% 8,48% 5%
Производнај текстила 0,02% 0,00% 0,07% 0,10% 1%
Рециклажа 0,22% 0,36% 0,13% 0,44% 3%
Штављење  и дорада  коже 0,28% 0,00% 0,73% 0,31% 2%
Прерађивачка индустрија 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%

У оквиру прерађивачке индустрије 
највише пословних прихода је остварено у 
производњи нисконапонске опреме, 
аутоматских осигурача и моторно - заштитних 
прекидача, затим у прехрамбеној индустрији, 
следи  производња сирових метала (челик). У 
ове три гране је остварено 77,45% пословних 
прихода прерађивачке индустрије. Ако 
упоредимо ове податке са подацима пре 15 

година, можемо закључити да се променула 
структура прерађивачке индустрије.Велика 
друштвена предузећа су током приватизације 
отишла у стечај, односно банкротство, а  с друге 
стране, страни инвеститори су покренули 
производњу у другим гранама. 

У оквиру прехрамбене индустрије 
потребно је развијати производњу млинских 
производа, затим производњу и обраду 
животињског меса, прераду животињског меса, 
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производњу и прераду млека, прераду воћа и 
поврћа, производњу вина, производњу сточне 
хране и  производњу  сирових уља и масти, јер 
за то постоји сировинска основа.

Дрвна индустрија има дугу традицију у 
граду Сремска Митровица и њен даљи развој 
треба усмеравати у правцу смањењу извоза 
резане грађе у корист извоза финалних 
производа, а посебно племенитог фурнира од 
храста и јасена, прераду кратке грађе у 
ламиниране плоче. Такође, производњу треба 
усмерити на намештај од масива који је веома 
тражен на страном тржишту, затим грађевинске 
столарије, подова, дрвене амбалаже, опремање 
ентеријера у иностранству.Да би се остварио 
извоз на страно тржиште потребно је 
модернизовати постојеће капацитете, повезати 
произвођаче ове гране, ради заједничког 
наступа на страном тржишту, континуирано 
иновирати дизајн.

Текстилна индустрија, производња 
обуће и делова обуће, бродоградња, 
експлоатација шљунка и песка, грађевинарство, 
производња жичаних језгара  имају сировинску  
основу, традицију у производњи, могућности 
пласмана на домаћем и страном тржишту, 
обучену радну снагу, па тиме и перспективу за 
даљи развој, ширење производње и ново 
запошљавање радника.

Производња електричне и топлотне 
енергије – у наредном периоду, треба да се 
базира на коришћавању обновљивих извора 
енергије: геотермалне енергије (села у 
мачванском делу Града) – за загревање, 

стакленике, коришћењу ветра, комуналног 
отпада за производњу енергије, коришћење 
биомасе и биогаса и коришћење соларне 
енергије.

Град Сремска Митровица, некада 
престоница Римског царства, град у којем је 
рођено шест римских царева, представља 
културно историјско благо још непознато 
Европи и свету.  До сада се  није  давао значај 
турузму као привредној грани, тако да сада 
имамо град који није ни постојао на мапи 
туристичких дестинација. Потребно је медијски 
промовисати локалитете античког Сирмијума, 
фрушкогорске манастире и Национални парк 
Фрушка гора, Бару Засавица и развој речног  
туризма на реци Сави, затима радити на 
уређењу туристичких и историјских локалитета, 
јачати етно туризам у руралним срединама и 
развијати манифестациони туризам. Развој 
туризма и искоришћавање туристичких 
потенцијала може позитивно утицати на развој 
привреде и економије локалне самоуправе и на 
нове могућности у повећању запослености.

Привреда Сремске Митровице је у 
првих десет месеци 2011. године извезла робе у 
вредности  162.343.327 УСД и учествовала у 
извозу Сремског округа са 29,30%. У истом 
периоду првреда Сремског округа је увезла робе 
у вредности  93.032.701 УСД и учествовала у 
увозу сремске привреде са 18,81%. Покривеност 
увоза  извозом је била 174,50%, остварен је 
трговински суфицит  у износу  69.310.626 УСД.

Таб.4.Спољнотргов.робна размена Сремског округа са иностранством, пер. I-X 2011.
И з в о з У в о з Покривен.

увоза 
извозом

Салдо у 
УСД

Износ у УСД Структура Увоз у УСД Структура
Инђија 58618370 10,58% 41241228 8,34% 142,14% 17377142

Ириг 2412281 0,44% 1603906 0,32% 150,40% 808375
Пећинци 35725748 6,45% 90037168 18,20% 39,68% -54311420
Рума 95213636 17,19% 67609552 13,67% 140,83% 27604084
Ср.Митровица 162343327 29,30% 93032701 18,81% 174,50% 69310626
Стара Пазова 100541389 18,15% 166439864 33,65% 60,41% -65898475
Шид 99154721 17,90% 34661061 7,01% 286,07% 64493660
Сремски округ 554009472 100,00% 494625480 100,00% 112,01% 59383992

Извоз: нисконапонска опрема, 
аутоматски осигурачи и моторно-заштитни 
прекидачи, полупроизводи од гвожђа или 
нелегираног челика, бродови, конфекциониране  
металне мреже за грађевинарство, живе 
животиње, кукуруз, тестенине, брашно од 

пшенице,  дрво обрађено резањем по дужини, 
шперплоче, производи од житарица, препарати 
за исхрану животиња, кутије, сандуци и гајбе од 
пластичних маса, свеже или расхлађено говеђе 
месо, пшеница, коже, кутије од таласасте 
хартије и картона, мадраци, пећи за пекарску 
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индустрију, ламеласти грађевински материјали, 
папирне вреће и кесе, сушаре за дуван, 
монтажне дрване хале, обућа и делови обуће.

Физички обим индустријске производње 
је у првих девет месеци 2011. године у односу 
на исти период 2010. године забележио је пад у 
Сремском округу у износу од 2,8%, у првих 
девет месеци 2011. године у односу  на  просек 
2010. год. пад у износу од  15,7 % и у септембру 
2011. године у односу на просек 2010. године 
раст у износу 36,3%. Индустријаска производња 
још увек није на нивоу производње из 
деведесетих јер је годинама бележила пад. 
Производња се одвија са 20-30% капацитета, 
технологија застарела, велики број радника без 
посла, зараде запослених нередовне и ниске. 

У Граду послује 2.200 предузетничких 
радњи. Као проблем треба истаћи велики број 
угашених  радњи у прве две године пословања, 
па би у нередном периоду требало предвидети 
менторинг, као подршку у пословању 
новоотворених привредних  субјеката.
Такође треба акценат ставити и на образовање, 
како формално, тако и неформално учење које 
се одвија у за то специјализованим  
институцијама  или у самој радној  средини. У 
данашње време брзих промена  трајност  једном 
стечених знања све се више и брже скраћује 
увођењем нових технологија, информатичких 
вештина те глобализацијом. Зато је неопходно 
интезивно улагати у у знање појединца, које је 
данас главни извор конкурентне предности 
предузећа.

Постојећи домаћи и страни инвеститори 
промовишу Град Сремску Митровицу као 
локацију, са изванредани географским 
положајем, добром сировинском основом и  
радном снагом, за нове потенцијалне 
инвеститоре.

Гринфилд инвестиције представљају 
будућност развоја Сремске Митровице, јер 
доносе неопходна финансијска средства, нове 
менаџерске вештине, нове технологије у 
производњи, нова тржишта, повећење 
производње и извоза,  нова радна места и самим 
тим  виши животни стандард становништва. 
Правилном политиком Града, у циљу 
привлачења домаћих и страних инвеститора су 
одређене три индустријске зоне: Север 
(површина 130.000 м2, од чега је слободно 
23.000 м2), Север II (површина 150.000 м2 , 
слободно 100.000 м2) и Језеро (укупно –
240.000 м2, слободно 210.000 м2) . Ове зоне се 
налазе поред важних путних праваца, подељене 
су  на парцеле и инфраструктурно и комунално 

опремљене (гас, електрична енергија, вода, 
канализација).

Градска управа Сремске Митровице је 
направила, ажурира  и промовише базу 
података o локацијама за браунфилд 
инвестиције. 

Предности улагања у Сремску 
Митровицу: 
- Изузетно повољан географски положај  
и добра саобраћајна повезаност свим видовима 
саобраћаја (друмски, железнички, водени, 
ваздушни) са ближим и даљим окружењем,
- Ниске цене земљишта
- Постојање потпуно комунално 
опремљених индустријских зона
- Ефикасно и брзо пословање локалне 
администрације,
- Могућност ослобађања у потпуности 
или делимично од плаћања накнаде за 
комунално опремања
- Постојање расположиве радне снаге

II СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ 
РАДА

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА

Период до 2008. године карактерише 
привредни раст који се позитивно одразио на  
стање на тржишту рада, али не у довољној 
мери. Разлог недовољно решених проблема из 
области запошљавања лежи у чињеници да није 
остварена таква привредна активност која би  
омогућила отварање нових радних места, али и 
спора промена законске регулативе и 
привредног амбијента у коме послују мала и 
средња предузећа која представљају носиоце 
новог запошљавања. Погоршање стања на 
тржишту рада уследило је у последњем 
кварталу 2008. године као и целе 2009. и 2010. 
године, а разлог такве ситуације је светска 
економска криза.

У 2011. години наставља да расте стопа 
незапослености што указује на то да се стање на 
тржишту рада још више погоршава. Као и 
претходних година тржиште рада карактеришу: 
неусаглашеност понуде и тражње радне снаге, 
висока стопа незапослености, велики број 
незапослених  лица која припадају осетљивим, 
односно теже запошљивим лицима, неповољна 
старосна и квалификациона структура 
незапослених, ниска мобилност радне снаге, 
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али и велики број лица која су ангажована у 
сивој економији.

1. ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ

1.1 Укупно становништво, радно активно 
и издржавано становништво

Према прелиминарним подацима 
Пописа становништва, домаћинстава и станова 
у Републици Србији  2011. године,  укупан број 
становника у граду Сремска Митровица износи 
79.773, тако да је број становника смањен у 
поређењу са бројем становника из пописа 
2002.године за 6.129. У моменту пописа је 2.508 
лица било у иностранству.

Према попису становништва из 2002. 
године, у граду (тада општини) Сремска 
Митровица, живело је укупно 85.902 
становника. Укупно активно становништво 
чинило је 39.527 лица (од тога 29.718 чине лица 
која обављају занимање), 14.814 су лица са 
личним приходом, 31.446 лица припада 
издржаваном становништву, док су 115 лица у 
иностранству до 1 године.

1.2 Национална структура становништва

Према попису 2002. године, структура 
становништва према етничкој или националној 
припадности у граду (тада општини) Сремска 
Митровица чинили су: 75.003 Срба, 219 
Црногораца, 1.212 Југословена, 44 Албанца, 6 
Бошњака, 17 Бугара, 10 Буњеваца, 1 Влах, 6 
Горанаца, 739 Мађара, 143 Македонца, 75 
Муслимана, 87 Немаца, 564 Рома, 21 Румун, 28 
Руса, 691 Русина, 280 Словака, 68 Словенаца, 
593 Украјинаца, 2.547 Хрвата, 37 Чеха, остали 
93 лица, 1.049 неопредељених, 252 лица се 
изјаснило за регионалну припадност, а за 2.117 
лица је непознат податак о националној 
припадности.

1.3 Старосна и полна структура 
становништва

Од укупног броја становника који је 
утврђен пописом из 2002. године на територији 
тадашње Општине, сада Града било је 44.038 
жена или  51,27% и 41.864 мушкараца или 
48,73%, према процени становника, са стањем 
30. јуна 2009. године, полна се није битно 
променула (мушкарци 48,76%, жене 51,24%).

Посматрајући према старосној 
структури (подаци из пописа 2002. године): 
13.719 лица је млађе од 15 година или 15,97%, 
17.268 лица припада младима од 15 до 30 
година или 20.1%,  18.409 лица старости од 30 
до 45 година или 21,43%, 22.884 лица или 
26,64% припада категорији лица старости од 45 
до 65 година, лица старија од 65 година чине 
15,15% укупне популације или 13.014, док је за 
0,69% лица непознат податак о припадности 
старосној структури. Просечна старост 
становника овог града је 40,55 година.

1.4 Образовна структура становништва

Према попису из 2002. године, 
структура становништва старости од 15 и више 
година према школској спреми и писмености у 
тада још општини је обухватала: 6,04% лица без 
школе, 2,07% лица од 1 до 3 разреда основне 
школе, 15,01% лица од 4 до 7 разреда основне 
школе, 23,9% лица која су стекла основно 
образовање, 42,29% лица са завршеном 
средњом школом, 4,05% лица са вишим 
образовањем, 4,8% лица која су стекла високо 
образовање, док је за 1,81% лица непознат 
податак о стеченом образовању.

1.5 Наталитет∕морталитет, миграције

У периоду од 1991. до 2011. године на 
територију Општине, односно Града Сремска 
Митровица досељен је велики број избеглих и 
интерно расељених лица, али је ипак укупан 
број становника у 2011. години у односу на 
2002. смањен за 7,4%, јер природни прираштај 
бележи негативну стопу, односно према 
подацима виталне статистике  више  је у току 
једне године на територији Града  укупно 
умрлих од укупно рођених.  

Према прелиминарним подацима 
Пописа становништва, домаћинстава и станова  
у Републици Србији 2011. године, укупан број 
становника у граду Сремска Митровица износи 
79.773, тако да је број становника смањен у 
поређењу са бројем становника из пописа 
2002.године за 6.129. Од последњег пописа који 
је обављен 2002. године, број становништва се 
из године у годину смањује. У 2010. години 
стопа наталитета на територији Града је била 
8,5/1000, а стопа морталитета 14,9/1000, што је 
резултирало негативном  стопом природног 
прираштаја.(-6,3).
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1.5 Процењени број становника

Према процени Републичког завода за 
статистику из 2009. године Град Сремска 
Митровица има 81.613 становника.  

2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ

2.1 Кретање незапослености у последње три 
године

Према подацима Филијале укупан број 
незапослених лица на територији Града на дан 

31.12.2010. године био је 6.514 лица, што 
представља повећање у односу на крај 2009. 
године када је на евиденцији незапослених било 
пријављено 6.216 лице. Тренд повећања броја 
незапослених на евиденцији настављен је и у 
2011.години, тако да је закључно са 31.10.2011. 
године било је пријављено 6.942 лица. Стопа 
незапослености за територију Града у октобру 
2009. године је износила 26,1%, а у октобру 
2010. године 28%. Раст стопе незапослености 
настављен је и у 2011. години, тако да у октобру 
месецу 2011. године износи је 29,41%. 

Табела 5.Приказ стопе незапослености у последње три године

Октобар 2009. године Октобар 2010. године Октобар 2011. године

Стопа незапослености 26,1% 28% 29,41%

2.2 Старосна и полна структура

Према подацима Филијале Сремска Митровица 
закључно са 31.10.2011. године, највеће учешће 

међу незапосленим лицима имају лица старости 
до 29 година (28,03%).

Табела 6 .Старосна и полна структура незапослених лица у Граду Сремска Митровица
Укупно 31.12.2009. год. 31.12.2010. год. Октобар 2011.

Укупно 6.216 6.514 6.942
Жене 2.830 3.106 3.347

15 – 29 година Укупно 1.567 1.766 1.946
Жене 795 923 1.037

30 – 39 година Укупно 1274 1.330 1.504
Жене 696 747 834

40 – 49 година Укупно 1717 1.693 1.666
Жене 800 847 837

50 - 59 година Укупно 1459 1.519 1.608
Жене 535 584 627

60 -65 година Укупно 199 206 218
Жене 4 5 12

Сремска Митровица је једна од ретких  
локалних самоуправа у Србији где је учешће 
незапослених жена испод 50%. У 2009. години 
од 6.216 лица са евиденције незапослених у 
Граду  заступљеност жена била је 45,52%, док је 
закључно са 31.12.2010. године од 6.514 

незапослених лица, заступљеност жена била 
47,68%. Овај тренд настављен је и у 2011. 
години, тако да је у октобру од 6.942 
незапослених  лица  учешће жена износило  
48,21% .

2.3 Незапослени према дужини чекања на запослење

Табела  7 . Структура незапослених лица према дужини тражења посла
Дужина тражења посла 31.12.2009. год. 31.12.2010. год. Октобар 2011.

До 12 месеци 47,09 % 50,53% 48,73%
Више од 12 месеци 52,91% 49,47% 51,27%

Из табеле се може утврдити да је 
закључно са 31.12.2010. године у укупном броју 
незапослених, удео лица која чекају на 
запослење више од 12 месеци био 49,47%. У 
2011.години удео лица која чекају на запослење 

дуже од 12 месеци се повећао , тако да је 
закључно са октобром 2011. године износио 
51,27% (повећање за 1,8%).
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2.4 Квалификациона и полна структура незапослених

Табела 8 . Квалификациона структура незапослених лица 

Укупно
31.12.2009. год. 31.12.2010. год. Октобар 2011.

Укупно 6.216 6.514 6.942
Жене 2.830 3.106 3.347

I Укупно 1.662 1.659 1.896
Жене 772 800 879

II Укупно 500 512 481
Жене 201 208 206

III Укупно 1.618 1.748 1.749
Жене 540 633 666

IV Укупно 1.777 1.812 1.957
Жене 988 1.042 1.134

V Укупно 108 103 86
Жене 3 4 6

VI Укупно 260 342 373
Жене 163 210 229

VII-1 Укупно 287 333 396
Жене 163 207 224

VII-2 Укупно 3 5 4
Жене 0 2 3

VIII Укупно 1 0 0
Жене 0 0 0

Из овог прегледа види се да је закључно 
са 31.10.2011. године највећи број лица на 
евиденцији незапослених са завршеним IV 
степеном стручне спреме (28,19%), затим следе 
лица са завршеним I степеном спреме (27,31%), 
лица која имају завршен  III степен стручне 
спреме (25,19%), лица са завршеним II степеном 
стручне спреме (6,93%),  лица са завршеним 
VII-1 степеном стручне спреме (5,70%), VI 
степеном стручне спреме (5,37%), са V 
степеном стручне спреме (1,25%), док је учешће 
лица са  завршеним VII-2 степеном стручне 
спреме (0,06%).

Упоређујући број жена према 
квалификационој структури у односу на укупно 
незапослене жене са територије Града у истом 
периоду, највише су заступљене жене са 
завршеним IV степеном стручне спреме 33,88 
%, учешће жена у I степену стручне спреме 
26,26%, у III степену стручне спреме жене 
учествују са 19,90%, заступљеност жена са 
завршеним VI степеном стручне спреме је 
6,84%, жене са VII-1 степеном стручне спреме 
по 6,69%, у II степеном стручне спреме 
заступљеност жена је 6,15%, број жена 
заступљен у V степену стручне спреме 0,18%, 
док је најмањи број жена заступљен у VII-2 
степену стручне спреме 0,09%.

2.5 Осетљиве групе незапослених – теже 
запошљиве категорије лица

Категорији теже запошљивих лица 
припадају: особе са инвалидитетом,  лица млађа 
од 30 година, лица старија од 50 година, 
дугорочно незапослена лица, Роми, жене, 
самохрани родитељи, избегла и интерно 
расељена лица ,жене,  и др.

2.5.1 Положај особа са инвалидитетом на 
тржишту рада

Закључно са децембром 2010. године на 
евиденцији незапослених било је 
пријављено189 особа са инвалидитетом са 
територије Града. Од овог броја 40 лица су 
жене, тј.21,16%. Према подацима Филијале 
Сремска Митровица закључно са 31.10.2011. 
године на евиденцији се налази 188 особе са 
инвалидитетом , од којих су 49 жене, односно 
26,06%.

У 2011. години настављено је 
запошљавање ове категорије лица имајући у 
виду да је на снази Закон о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом по коме послодавац који има 
најмање 20 запослених има обавезу да има у 
радном односу одређени број особа са 
инвалидитетом (нпр. Послодавац који има од 20 
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до 49 запослених дужан је да има у радном 
односу 1 особу са инвалидитетом, док они 
послодавци који имају 50 и више запослених 
морају имати најмање 2 особе са инвалидитетом 
и  на сваких наредних започетих 50 запослених 
по једну особу са инвалидитетом).

НСЗ је по први пут у 2011. години 
расписала конкурс за јавне радове на којима ће 
се ангажовати особе са инвалидитетом или 
персонални асистенти који би пружали помоћ 
овим особама. Запошљавање особа са 
инвалидитетом настављено је и кроз остале 
мере АПЗ које спроводи НСЗ.

2.5.2 Положај лица млађих од 30 година

И у 2011. години настављен је тренд 
према коме највеће учешће у структури 
незапослених заузимају лица млађа од 29 
година (28,03%).

2.5.3. Положај лица старијих од 50 година

Према подацима Филијале Сремска 
Митровица незапослена  лица старија од 50 
година су у највећој мери технолошки вишкови 
некада великих предузећа и углавном имају 
застарела знања и вештине, што смањује 
могућности за њихово запошљавање. Програми 
које спроводи НСЗ у великој мери усмерени су 
на подстицај запошљавања ове категорије 
незапослених лица.

2.5.4. Положај Рома на тржишту рада 

Роми су посебно осетљива група на 
тржишту рада и велики изазов у запошљавању. 
Према подацима Филијале Сремска Митровица 
крајем 2010. године, на евиденцији 
незапослених налазило се 110 лица која су се 
изјаснила да припадају ромској националности, 

од којих су 54 жене (49,09%). Закључно са 
31.10.2011. године на евиденцији се налази 127 
лица ромске националности од којих су 56 жене 
или 44,09%.

У 2011. години организована је 
Активационо-мотивациона обука за припаднике 
ромске националне мањине чији је циљ лакше 
укључивање у свет рада ове категорије 
незапослених лица. Поменуту обуку похађало је 
10 лица.

2.5.5 Мере АПЗ усмерене на запошљавање 
теже запошљивих категорија лица

Мерама АПЗ које спроводи Националнa службa 
за запошљавање (у даљем тексту:НСЗ) посебан 
акценат се стављa на запошљавање теже 
запошљивих категорија лица. У 2011. години 
спроводиле су се следеће мере АПЗ: субвенције 
које се додељују послодавцима за отварање 
нових радних места, додела субвенција за 
програм самозапошљавања, исплата 
једнократне новчане накнаде, програми 
приправништва (Програм „Прва шанса“ и 
Стручна пракса) и спровођење јавних радова. 
Реализацијом ових мера омогућено је повећано 
запошљавање лица са евиденције. 

3. ЗАПОСЛЕНОСТ

3.1 По секторима

Према подацима Републичког завода за 
статистику на подручју града Сремска 
Митровица  је у 2010. години  било запослено 
15.213 лица и то у правним  лицима 12.599 (од 
чега 50,58% жене) и 2.614 лица која самостално  
обављају делатност  и запослених код њих. У 
табели број 9. је приказана структура 
запослених по секторима.

Табела 9 . Запосленост по секторима у правним лицима
31.12.2010

Број лица Структура
Укупно 12599 100%
Жене 6372 50,58%
Пољопривреда,шумарство, водопривреда 773 6,13%
Вађење руда и камена 20 0,16%
Прерађивачка индустрија 2987 23,70%
Производња ел.енергије, гаса и воде 439 3,48%
Грађевинарство 456 3,62%
Трговина на велико и мало, оправка 1289 10,23%
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Хотели и ресторани 78 0,62%
Саобраћај, складиштење и везе 891 7,07%
Финансијско посредовање 163 1,29%
Послови са некретнинама, изнајмљивање 261 2,07%
Државна управа и социјално осигурање 1521 12,07%
Образовање 1383 10,97%
Здравствени и социјални рад 1913 15,18%
Др.комуналне,друштвене и личне 430 3,41%

Према подацима Републичког завода за 
статистику на подручју града Сремска 
Митровица  је крајем марта 2011. године било 
запослено 15.11 лица и то у правним лицима 
12.402 (од чега 50,8 8% жене) и 2.708 лица која 

самостално обављају делатност и запослених 
код њих. У табели број 10. је приказана 
структура запослених по секторима.

Табела  број 10. Запослени по секторима у  правним лицима
Март 2011

Број лица Структура
Укупно 12402 100%
Жене 6310 50,88%
Пољопривреда 620 5,00%
Рударство 17 0,14%
Прерађивачка индустрија 2769 22,33%
Снабдев.ел.ен.гаса и паром 280 2,26%
Снабд.водом,управљ.отп.вод 351 2,83%
Грађевинарство 532 4,29%
Трговина, попр.мот.возила 1212 9,77%
Саобраћај, складишт.везе 811 6,54%
Услуге смештаја и исхране 81 0,65%
Информисање и комуникације 182 1,47%
Финанс.делат. Осигурање 174 1,40%
Стручне, науч.инов.и техн.дел 264 2,13%
Администр.дел 98 0,79%
Држ.управа и социјал.осиг 1505 12,14%
Образовање 1423 11,47%

3.2 Неформална запосленост

Сива економија је годинама присутна у 
целој регији и у Граду, где доминирају утаје 
пореза и неефикасна општа контрола, црно 
тржиште рада, а што већ дуже време ремети 
правила функционисања реалних тржишних 
односа и отежава економску позицију оних који 
се лојално понашају на тржишту и који поштују 
законске прописе и пословне обичаје у пракси. 
Неформална запосленост је највише 
распрострањена међу младима, који имају низак 
образовања или недовољно искуства.
Реализацијом мера АПЗ (субвенције за 
самозапошљавање, субвенције послодавцима за 
отварање нових радних места, Програм „ Прва 

шанса“ и др) се у великој мери легализује рад и 
сузбија рад у сивој економији. 

4. ОДНОС ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА 
ТРЖИШТУ РАДА

Неусклађеност понуде и тражње на 
тржишту рада је један од највећих изазова 
запошљавања како у Србији, тако и у Граду и 
настаје због: увођења савремених технологија у 
процесе рада што захтева примену нових знања 
и вештина, реструктурирања предузећа 
(„МАТРОЗ“, „МИВ“, „МИТРОС“, „ФУДИН 1.
НОВЕМБАР“, „ДИАНА“, „СИРМОДЕКС“, 
„ПРОЛЕТЕР“ и др.) које је довело до 
отпуштања великог броја радника, продаја 
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фабрика при чему нови власници нису 
покренули производњу, неспремности 
незапослених лица да се кроз програм стручне 
обуке прилагоде захтевима послодаваца, као и 
система образовања који није реформисан због 
чега из школа излазе лица са суфицитарним 
занимањима. 

У 2011. години, према подацима 
Филијале Сремска Митровица дефицитарна 
занимања била су: дипл.ветеринари, дипл. 
фармацеути, професор математике, професор 
физике, професор енглеског језика, професор 
немачког језика, професор информатике, 
професор гитаре дефектолог-олигофренолог, 
дипл.инж. прехрамбене технологије.  

5. СТАЊЕ ОБРАЗОВАЊА

5.1. Основно, средње и високо образовање

На територији Града налази се 11 
основних , 7 средњих школа и само једна школа 
за високо образовање, а то је Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача. 
Средње школе и Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача годинама су 
школовале исту врсту кадра, што је довело до 
појаве суфицитарних занимања. 

5.2. Услови за допунско образовање и 
преквалификације

Филијала Сремска Митровица прати 
стање и кретање на тржишту рада и на основу 
уочених недостатака појединих кадрова 
организује обуке за поједина дефицитарна 
занимања ( Обука за тржиште рада и Обуке за 
познатог послодавца). Циљ организовања ових 
обука је стицање знања и вештина које нису 
садржане у оквиру редовног школовања. Овим 
обукама се повећава могућност запошљавања 
подизањем квалитета понуде и образовног 
нивоа незапослених лица. 

Сремска привредна комора  и НСЗ 
организују  разне едукације  постојећих и 
потенцијалних привредника: израда бизнис  
плана, обука за започињање сопственог посла, 
књиговодствена  обука,  обуке о неопходности  
увођења  стандарда квалитета,  затим  едукације   
ради подизања нивоа  информисаности  
привредника   о  релеватним прописима  
Европске уније. Тиме се унапређују управљачке  
способности постојећих  и  потенцијалних 

менаџера, а то  даље утиче и на повећање  броја  
запослених.

НСЗ годинама организује обуке који 
имају за циљ унапређење знања незапослених 
лица и бржу упошљивост истих и то : Обука за 
активно тражење посла, Клуб за тражење посла, 
Инструктивна обука «Пут до успешног 
предузетника», специјалистичке обуке и др. 

Страни послодаваци који послују у 
Граду, најчешће сами организују обуке за 
отворена радна места у оквиру својих предузећа 
(„EATON“, „Metal fer“ и др), с обзиром да лица 
која запошљавају немају адекватна знања и 
вештине за новоотворена радна места.

У Граду тренутно не постоје званичне 
установе које се баве образовањем одраслих, 
нема стандардизованих програма који су 
акредитовани, недостаје систем кратких обука 
за које се издају сертификати.

6. ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ 
ТРЖИШТА РАДА

Законом о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености  („ Сл. Гласник 
Републике Србије „ , број 36/2009) одређено је 
да су носиоци послова запошљавања НСЗ и 
агенције за запошљавање. НСЗ обавља послове 
запошљавања, осигурања за случај 
незапослености, остваривање права из 
осигурања за случај незапослености и других 
права као и вођење евиденције у области 
запошљавања.

Филијала Сремска Митровица је 
модеран сервис који пружа услуге како 
незапосленим лицима, тако и послодавцима на 
територији Града, али и шест Општина у 
Срему: Шид, Рума, Ириг, Стара Пазова, Инђија 
и Пећинци. Већина запослених у Филијали 
Сремска Митровица има завршену високу 
стручну спрему , а додатна знања и вештине у 
раду са незапосленим лицима и послодавцима 
стекли су кроз обуке и тренинге које се редовно 
организују у циљу  пружања што квалитетније 
услуге.

На територији Града тренутно нема 
регистроване агенције за запошљавање.

III ЦИЉЕВИ

У складу са НАПЗ  за 2012. годину и 
Стратегијом одрживог развоја Града у оквиру 
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ЛАПЗ-а за 2012. годину утврђени су следећи 
циљеви:

1. Повећање запослености отварањем 
нових радних места
2. Улагање у људске ресурсе
3. Социјална инклузија

1. Повећање запослености отварањем 
нових радних места

Одлуком о утврђивању Програма активног 
запошљавања у Републици Србији  
регулишу се инструменти који треба да 
обезбеде бржи привредни развој у нашој земљи, 
што укључује и отварање нових радних места, 
као и већи обим самозапошљавања.

Мерама АПЗ и утврђивањем 
надлежности за њихово спровођење остварују 
се приоритети овог програма и то: 
обезбеђивање бесповратних кредита, 
субвенције за запошљавање, обезбеђивање 
субвенционисаних кредита за подстицање 
оснивања нових привредних субјеката и 
развојних кредита, као и спровођење мера 
активне политике запошљавања одређених 
категорија незапослених лица.

Програмом АПЗ утврђени су 
приоритети, мере, средства и надлежости за 
њихово остваривање.

Циљ је подстицање привредног раста и 
развоја кроз отварање нових радних места, 
повећање запослености и могућности за 
запошљавање, подизање компетентности и 
оспособљавање радне снаге на тржишту рада,
као и даљи развој партнерства и сарадње у 
циљу подстицања запошљавања и 
самозапошљавања.

АПЗ подстиче се развој малих и 
средњих предузећа и предузетника и уз 
неопходне мере финансијске и нефинансијске 
подршке постиже се отварање нових радних 
места и смањење стопе незапослености. 
Укључене су мере усмерене ка различитим 
категоријама незапослених лица (особа са 
инвалидетом, припадници етничких мањина код 
којих је израженија стопа незапослености 
старији од 50 година, самохрани родитељи, 
избегла и расељена лица...), затим усклађивање 
понуде и потражње на тржишту рада, улагање у 
развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва и модернизацију ефикасности 
НСЗ.

2. Улагање у људске ресурсе

У основи економског раста и развоја 
иновативне и конкурентне привреде, са више 
послова и са бољим пословима, налази се 
улагање у људски капитал и квалитет система 
образовања. Превазилажење постојеће 
ситуације у првом реду подразумева реформе 
система средњег стручног образовања и 
успостављање система образовања одраслих 
као и успостављање кратких обука на тржишту 
рада.

Да би се повезали тржишна привреда, 
технолошки развој и потребе у области 
запошљавања неопходно је унапређење система 
образовања и обука и усклађивање са потребама 
тржишта рада, а то се може постићи кроз:
- јачање капацитета институција и 
успостављање сарадње у циљу унапређења 
система и политике образовања и запошљавања.
- промовисање учења према потреби 
тржишта и захтевима нове технологије као 
основног услова за друштвени развој.
- стандардизацију програма обука, 
акредитацију образовних установа и 
сертификацију знања (систем кратких обука).

3.Социјална инклузија

Одређени број грађана налази се на 
самој маргини друштва без могућности да 
постане продуктиван део друштвене заједнице. 
Њима је готово онемогућен приступ 
институцијама, органима власти и процесима 
доношења одлука, што утиче на њихов појачан 
осећај немоћи и немогућности да утичу на 
сопствени живот. Најчешће је то последица 
недостатка основног знања, али и немогућности 
за доживотним учењем, сиромаштво и 
дискриминација по различитим основама. 
Оваква социјална искљученост удаљава 
појединце, али и групе становништва од 
могућности за запослењем и остваривањем 
прихода. Деловањем на факторе који доводе до 
друштвене искључености и маргинализације 
одређених етничких и других група, најчешће 
се поправља њихов положај, али и 
продуктивност и положај  друштва у целини. 
Побољшање положаја рањивих група на 
тржишту рада и њихово запошљавање је изазов 
којим и НАПЗ посвећује посебну пажњу.

Посебни програми и мере усмерени су 
на подизање запошљивости, али и на 
подстицање послодаваца да запошљавају лица 
која припадају рањивим категоријама. Поред 
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тога што ће бити опредељен и већи извор 
средстава, незапослена лица која припадају 
рањивим категоријама имаће предност 
приликом укључивања у мере активне политике 
тржишта рада.

Инклузија представља процес 
демократизације у друштву, образовању, 
запошљавању (ученици и угрожене 
маргинализоване групе).

Да би се избегао један од највећих 
проблема са којим се свет и ми суочавамо 
данас, а то је искљученост све већег броја особа 
из партиципације у економском, социјалном, 
политичком и културном животу друштва коме 
припадамо стварамо услове за социјалну 
инклузију и запошљавање особа са 
инвалидитетом и националних мањина:
- подстицање запошљавања особа са 
инвалидитетом
- подстицање запошљавања Рома и свих 
других националних мањина.

IV  ПРИОРИТЕТИ

Приоритети политике запошљавања су:
1. Отварање нових радних места
2. Улагање у људске ресурсе
3. Социјална инклузија рањивих група 
у радно активно становништво
4. Усклађивање понуде и тражње на 
тржишту рада
5. Побошљање образовања и обука у 
циљу развијања квалификоване радне снаге
6. Јачање социјалног дијалога на нивоу 
Града

1. Отварање нових радних места

Поред стимулације постојећих 
послодаваца за отварање нових радних места, 
један од начина за креирање нових радних 
места је свавако и стимулисање лица да 
самостално започну свој посао, тј. да се 
самозапосле.

Подршка самозапошљавању 
подразумева доделу субвенције за 
самозапошљавање и пружање стручне помоћи 
незапосленом лицу које се самозапошљава. 
Средства за самозапошљавање се одобравају у 
виду субвенције ради оснивања радње, задруге, 
или другог облика предузетништва од стране 
незапосленог или удружења више 

незапослених, као и за оснивање привредног 
друштва уколико оснивач заснива радни однос.

Субвенција се у 2012. години одобрава у 
једнократном износу од 160.000,00 динара по 
кориснику. Стручну помоћ у циљу подстицања 
самозапошљавања незапослени остварује кроз 
информативне и саветодавне услуге у 
пословним центрима НСЗ  - Филијала Сремска 
Митровица и обуке из предузетништва, а 
подршка предузетницима у првим годинама 
пословања се реализује кроз организовање 
менторних и специјалистичких обука.

Циљне групе које би биле обухваћене 
овим програмом су незапослена лица следећих 
категорија:
- млади до 30 година,
- лица старија од 45 година,
- дугорочно незапослена лица,
- жене,
- особе са инвалидитетом,
- припадници ромске националне 
мањине,
- избегла и интерно расељена лица и др.
Техничку реализацију програма би спровела 
Филијала Сремска Митровица у сарадњи са 
ЛСЗ-ом  Града.

Програм ће се сматрати успешним ако 
по истеку прве године рада најмање 80% 
регистрованих радњи и предузећа по овом 
програму настави да даље ради.

Реализација програма запошљавања 
приправника у градским управама Града 
Сремска Митровица.

Процес децентрализације власти у 
различим областима локалног развоја наметнуо 
је низ нових овлашћења и одговорности 
локалним самоуправама, на које оне, 
постојећим ресурсима, нису спремне да 
одговоре.

Са друге стране,  старосна структура 
постојећих запослених указује да је само мали 
број запослених млађе од 30 година. Просечна 
старост запослених у управи је 49 година, а то 
говори о нужности припреме нових кадрова за 
потребе развоја градских управа.

2. Улагање у људске ресурсе

Усклађивање понуде и тражње на тржишту 
радне снаге
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Смањење раскорака између понуде и 
тражње је један од приоритета ЛАПЗ-а. Анализе 
и сагледавања стања и потреба тржишта рада и 
прогнозе потреба послодаваца су предуслов за 
дефинисање мера и активности у циљу 
усклађивања понуде и тражње.

Имајући у виду да савремени рад 
захтева квалификовану радну снагу и високе 
компентенције и чињеницу да на тржишту рада 
града Сремска Митровица велики број, посебно 
дугорочно незапослених поседује застарела 
знања и неадекватне компентенције, НСЗ ће 
интервенисати и на страни понуде и на страни 
потражње.

Промовисање концепта доживотног 
учења и додатним образовањем и обукама, 
индивидуалним приступом и каријерним 
вођењем на бази индивидуалних планова 
запошљавања, али и мотивисањем незапослених 
лица, НСЗ ће утицати на квалитет понуде и 
конкурентност радне снаге.

3. Социјална инклузија рањивих група у 
радно активно становништво

- Оперативни циљ – смањење % 
незапаслености код младих и то путем следећих 
активности:

1. Реализација обука  за младе
- активно тражење посла
- могућност и начин самозапошљавања
- развој предузетништва младих

2. Реализација програма јавних радова који 
ће омогућити повећање запослености младих

3. Израда и усвајање програма волонтирања 
младих у јавним установама и предузећима

4. Информативни програм на локалним 
медијима за повећање нивоа информисаности о 
могућностима запослења и коришћењу 
подстицајних кредитних средстава за 
запошљавање и самозапошљавање.

- Подстицање запошљавања особама са 
инвалидитетом у Сремској Митровици.

Задаци:
- Сачињавање релевантне базе података 
незапослености особа са инвалидитетом, 
њихова квалификациона структура, подстицај 
истих да се пријаве на  евиденцију НСЗ
- Процена радне способности, 
стимулација истих на потребне обуке, едукације 
и преквалификације као и неопходност личног 

ангажовања у процесу активнијег тражења 
посла
- Сачињена база предузетника, 
институција, установа које су спремне да 
запосле ова лица са описом радног места
- Заговарање и лобирање у локалној 
средини, институцијама и код послодавца ради 
запошљавања ове категорије као и 
информисање послодаваца о бенефицијама о 
стимулисаним мерама запошљавања

- Повећање нивоа сеоских жена

Према истраживањима, жене на  селу, 
као помоћни чланови домаћинства, сеоске жене 
спадају у двоструко дискриминисана лица: по 
основу пола и по основу положаја које 
заузимају као помоћне чланице домаћинства.

Пре свега је неопходно искорењивање 
економске неједнакости између мушкарца и 
жена, увођењем политике једнаких могућности 
и боље коришћење женских ресурса за развој. 
Економска равноправност жена и мушкарца 
неопходна је за постизање равноправности у 
односима жена и мушкараца.

Уколико немају једнаке услове и 
могућности за економску самосталност, све 
друге мере за унапређење  равноправности 
полова имају мање изгледа на успех.

Неискоришћеност женске радне снаге је 
једна од препрека за бржи економски раст, 
односно постоји много простора да жене 
постану важан ресурс за развој, из тог разлога, 
предлажу се следеће активности:
- обука жена пољопривредница за 
пословне идеје
- обука сеоских жена за развој пословне 
идеје из области сеоског туризма
- обука жена из сеоске средине 
заинтересованих за отварање приватних вртића
- израда базе података о капацитетима 
жена на селу на подручју Града Сремска 
Митровица.

- Подршка радном ангажовању 
незапослених лица из категорије тешко 
запошљивих

Подршка запошљавању, односно, 
радном ангажовању незапослених лица, 
посебно оних који без или са нижом стручном 
спремом у великој мери ублажава последице 
сиромаштва и лица која се најчешће налазе на 
евиденцији Центра за социјални рад и других.
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Материјална давања, као мера социјалне 
заштите, само тренутно може да задовољи 
елементарне животне потребе ових лица, чиме 
се не делује на узроке већ последице проблема.

Програми јавних радова, у великој мери 
могу да изађу у сусрет изузетно угроженој 
групи незпослених. Зато се предлаже 
подржавање следећих активности:

1. Суфинансирање програма јавних радова 
које реализује НСЗ, дајући приоритет управо 
најугроженијој категорији незапослених

2. Финансирање или суфинансирање 
пројеката поднетих у оквиру градског програма. 
У зависности од поднетих пројеката приоритет 
ће имати пројекти којима се излази у сусрет
потребама грађана са мултипликованим 
факторима социјалних ризика.

4.Усклађивање понуде и тражње на тржишту 
рада

Смањивањем раскорака између понуде 
и тражње је један од приоритета ЛАПЗ-а.
Да би се ускладила понуда и тражња, неопходно 
је извршити анализу и сагледавање стања и 
потреба тржишта рада и прогнозе потреба 
послодаваца.

Савремени рад захтева квалификовану 
радну снагу и високе компетенције, а  
дугорочно незапослени углавном поседују 
застарела знања и неадекватне компетенције, 
Филијала Сремска Митровица ће интервенисати 
и на страни понуде и на страни потражње.

Промовисање концепта учења, 
додатним образовањем и обукама, 
индивидуалним приступом на бази 
индивидуалних планова запошљавања, али и 
мотивисање незапослених лица, Филијала 
Сремска Митровица ће утицати на квалитет 
понуде и конкурентност радне снаге.

5. Побошљање образовања и обука у циљу 
развијања квалификоване радне снаге

Појављивање нових послова и нових 
облика рада и радних уговора чини да рад за 
запослене постаје све сложенији и намеће 
потребу за непрекидно усавршавање и 
доживотно учење.
Потребно је утицати на повећање процента 
младих са дипломама средњошколског и 
високошколског образовања, а такође смањити 

проценат оних који рано прекидају школовање 
и напуштају школу. 
Додатним образовањем и обукама НСЗ ће 
интервенисати у циљу стварања могућности да 
се одговори захтевима тржишта рада и 
потребама послодаваца.

Такође ће омогућити незапосленим 
лицима да стекну савремена знања и 
компетенције које ће бити и верификоване 
одговарајућим сертификатима, који би били 
препознатљиви и у европском простору 
образовања и запошљавања.

6.Јачање социјалног дијалога на нивоу Града

Социјални дијалог представља 
механизам и институционални оквир у коме 
представници локалне самоуправе и социјалних 
партнера – репрезентативних синдиката и Унија 
послодаваца, Филијала Сремска Митровица 
кроз размену мишљења настоје да приближе и 
усагласе ставове и успоставе стање социјалног 
мира и кохезије. 

Сврха вођења социјалног дијалога је 
постизање компромиса – социјалног пакта, о 
садржају, динамици и социјалној цени 
економских и друштвених промена.

Социјални дијалог уважавањем 
мишљења свих социјалних партнера је један од 
основних постулата демократије.

Неспорно је да реалан дијалог 
равноправно социјалних партнера може да 
помогне у садашњој критичној тачки транзиције 
нашег друштва која повлачи за собом велику 
незапосленост.

Кроз социјални дијалог који се заснива 
на принципу трипартизма, град-послодавац-
запослени и кроз акционе планове, лакше 
долазимо до решавања највећег проблема 
садашњости – незапослености.

V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Мере АПЗ представљају систем планова 
и програма усмерених ка повећању 
запослености и смањењу незапослености. 

У 2012. години применом мера АПЗ 
могуће је повећати запосленост, односно 
смањити број незапослених из категорије теже 
запошљивих лица, затим смањити високу стопу 
незапослености и обезбедити послодавцима 
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лица са одговарајућим квалификацијама, 
искуствима и знањима.

Активна политика запошљавања  
реализујe се кроз:

1. Програме и мере дефинисане Законом 
и НАПЗ-ом,
2. Програме и мере предвиђене 
Покрајинским акционим планом 
запошљавања и
3. Програме и мере предвиђене ЛАПЗ-
ом

1. Програми и мере дефинисане Законом и 
НАПЗ-ом,

Мере АПЗ које реализује Филијала 
Сремска Митровица, дефинисане су Законом и 
НАПЗ. То  су активности усмерене ка 
унапређењу запослености и то:

1.1. Посредовање у запошљавању лица која 
траже запослење 

Применом ове мере повезује се понуда и 
тражња на тржишту рада, врши селекција лица 
за запошљавање према захтеву послодавца, 
саветовање усмерено ка избору одговарајућег 
посла, обука за активно тражење посла, обука у 
клубу за тражење посла, утврђивање 
индивидуалних планова запошљавања са 
незапосленим лицима, упућивање лица која 
траже запослење послодавцима ради избора за 
заснивање радног односа или другог радног 
ангажовања, организовање сајмова 
запошљавања и др.

1.2.Професионална оријентација и 
саветовање о планирању каријере

Незапосленим лицима се појединачно 
или групно пружа помоћ при избору  или 
промени занимања и тражењу запослења. 
Филијала обезбеђује професионално 
информисање, саветовање, селекцију, 
класификацију и друге саветодавне активности 
усмерене ка повећању запошљивости тражиоца 
запослења.

1.3.Субвенције за запошљавање код 
послодаваца

Висина субвенције у 2012. години на 
подручјима од посебног интереса, под којима се 
подразумевају градови и општине са више од 
50.000 становника и са стопом незапослености 
већом од 20%, према званичним подацима 
органа надлежног за послове статистике износи 
400.000,00 динара по кориснику када се 
запошљава 11 и више лица, односно 300.000,00 
динара по кориснику када се запошљава до 10 
лица. 

Када се на подручјима од посебног 
интереса запошљавају инвалиди висина 
субвенције износи 400.000,00 динара по 
кориснику, без обзира на број лица која се 
запошљавају.

1.4.Подршка самозапошљавању

Подршка самозапошљавању 
подразумева мере за подршку 
самозапошљавању које могу бити финансијске 
и нефинансијске. Нефинансијска подршка 
самозапошљавању остварује се кроз следеће 
мере: информативне и саветодавне услуге у 
пословном центру, обуке из предузетништва и 
менторинг и специјалистичке услуге. 
Финансијске подршке самозапошљавању 
остварују се кроз: субвенцију за 
самозапошљавање и исплату новчане накнаде у 
једнократном износу ради самозапошљавања. 

Средства за самозапошљавање се 
одобравају у виду субвенције ради оснивања 
радње, задруге или другог облика 
предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за 
оснивање привредног друштва  уколико 
оснивач заснива радни однос у њему. Висина 
субвенције је одређена НАПЗ и износи у 2012. 
години 160.000,00 динара по кориснику, осим у 
случају самозапошљавања особа са 
инвалидитетом када се субвенција одобрава у 
једнократном износу од 200.000,00 динара по 
кориснику.

Новчана накнада ради 
самозапошљавања може се исплатити у 
једнократном износу и кориснику новчане 
накнаде.

1.5.Додатно образовање и обука

Додатно образовање и обука је мера 
намењена незапосленим и запосленим  лицима 
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за чијим је радом престала потреба код 
послодавца, и коме није могуће обезбедити 
одговарајуће запослење. Наведена лица се могу 
укључити у обуку која подразумева процес 
теоретског и практичног оспособљавања у циљу 
стицања нових знања и вештина  ради 
запошљавања, односно стварања могућности за 
запошљавање или самозапошљавање. 
Филијала организује обуке за тржиште рада или 
за потребе познатог послодавца, а према 
Годишњем програму  рада.

1.6. Подстицаји за запошљавање корисника 
новчане накнаде

Ова мера је намењена незапосленим 
лицима корисницима новчане накнаде. Уколико 
ова лица заснују радни однос на неодређено 
време, могу да остваре право на исплату 30% 
укупног износа новчане накнаде без 
припадајућих доприноса.

1.7.Јавни радови

Јавни радови се организују у циљу 
запошљавања теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, 
затим очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради 
остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Јавни радови се организују у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других 
делатности; одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе. Право учествовања 
у поступку организовања јавних радова имају 
органи територијалне аутономије и органи 
јединица локалних самоуправа, јавна предузећа, 
јавне установе, привредна друштва, 
предузетници, задруге и удружења грађана. 
Средства намењена за организовање јавних 
радова користе се за зараде, путне трошкове и  
трошкове спровођења  јавних радова. 

1.8.Мере активне политике запошљавања 
особа са инвалидитетом

Мере активне политике запошљавања 
особа са инвалидитетом се спроводе у циљу 
повећања нивоа запошљивости, или 
запошљавања особа са инвалидитетом. Постоје 
две врсте ове мере: мере активне политике 
запошљавања под општим условима и мере 
активне политике запошљавања по 
прилагођеним програмима. 

Мере активне политике запошљавања 
под општим условима спроводе се у групама 
које чине особе са инвалидитетом и друга 
незапослена лица, односно под условима 
прописаним за незапослена лица у сваком 
случају када је то могуће, по процени стручних 
лица НСЗ.

Мере активне политике запошљавања 
по прилагођеним програмима спроводе се у 
складу са потребама особа са инвалидитетом, 
процењеним професионалним могућностима и 
радном способношћу. 

1.9. Учешће у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања из 
републичког буџета (по захтеву 
територијалне аутономије или јединице 
локалне смоуправе)

Територијална аутономија односно 
јединица локалне самоуправе, може до 31. 
јануара 2012. године, преко надлежне филијале 
НСЗ, поднети захтев Министарству економије и 
регионалног развоја за учешће у финансирању 
следећих програма или мера активне политике 
запошљавања:
- субвенције за самозапошљавање,
- субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним радним 
местима, 
- обуке за тржиште рада и
- јавни радови. 

2. Програми и мере предвиђене ПАПЗ-ом

ПАПЗ-ом у 2012. години финансираће 
се програми приправника, програми 
самозапошљавања и програми отварања нових 
радних места на територији АП Војводине.

3. Програми и мере предвиђене ЛАПЗ-ом

Специфични проблеми локалног 
тржишта рада у 2012. години решаваће се 
следећим мерама: организовање сајма 
запошљавања, сајма професионалне 
оријентације, организовање едукативних обука 
за будуће предузетнике, менторингом, мером 
самозапошљавања, организовањем јавних 
радова, као и уколико се укаже потреба и неким 
другим мерама. За прва четири програма нису 
потребна финансијска средства, а за остале 
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програме Град ће обезбедити средства у свом 
буџету за 2012. годину, као и из осталих извора 
(страних и домаћих донација).

3.1.  Организовање сајма запошљавања

Град  ће у сарадњи са Филијалом Сремска 
Митровица, организовати један сајам 
запошљавања  у 2012. години. Основни циљ 
организовања сајма запошљавања је стварање 
непосредних услова за директан сусрет понуде
и тражње кроз промоцију незапослених 
одређених занимања и квалификација и 
задовољавање исказаних потреба послодаваца 
за одговарајућим профилима.
Сајам се организује за најмање 15 послодаваца 
који исказују своје потребе на посебном 
упитнику Градске управе за привреду и 
инвестиције. Филијала на основу исказаних 
потреба послодаваца селектује  најмање 500 
незапослених лица за учешће на сајму.
Сајам  се организује у трајању од 10  до 13 
часова у току једног дана.
Простор за организовање сајма обезбеђује Град, 
а потребну опрему-штандове Филијала.
Индикатор успешности сајма је задовољење 
потреба послодаваца око 30% у односу на 
исказане потребе у року од 6 месеци по 
завршеном сајму.
Филијала се обавезује да изврши мониторинг и 
евалуацију и обавести ЛСЗ о оствареним
ефектима сајма.

3.2. Oрганизовање сајма професионалне 
оријентације

Сајам професионалне оријентације 
организује Град у сарадњи са Филијалом, у 
циљу приближавања услуге професионалног 
информисања већем броју заинтересованих 
корисника.

Циљеви организовања сајма су: 
превенција погрешног избора занимања кроз 
информисање ученика о мрежи средњих школа 
и факултета, подручјима рада, образовним 
профилима и занимањима, развијање 
способности кандидата за самопроцену личних 
потенцијала и информисање ученика  у оквиру 
професионалне оријентације.

Сајам професионалне оријентације је 
место сусрета свих учесника у циљу правилног 
избора занимања и то: школа, образовних 
институција, ученика,  Градске управе за 

образовање, културу и спорт, Филијале Сремска 
Митровица, као посредника, најпре у 
адекватном избору занимања, а касније и у 
тражењу посла.

Сајам омогућава непосредну 
комуникацију са образовним установама, 
презентацију ученика путем писаних и 
штампаних материјала, практичних 
презентација и видео бим презентација.
Циљне групе су ученици завршних разреда 
основних и средњих школа и њихови родитељи. 

Град обезбеђује адекватан простор за 
одржавање сајма, а Филијала и надлежна 
Градска управа ће обезбедити  учеснике сајма и 
стараће се о организацији сајма.

Сајам се организује  у трајању од 10 до 
17 сати у току два дана, почетком  априла 2012 
године.

3.3 Организовање едукативних обука за 
будуће предузетнике

Циљеви програма су оспособљавање 
незапослених лица, потенцијалних 
предузетника организовањем тродневне обуке у 
извођењу тренера Филијале Сремска 
Митровица. Град објављује јавни позив ради 
пријаве заинтересованих лица за обуку и 
обезбеђује простор за обуку.

Циљне групе су: незапослена лица са 
евиденције Филијале Сремска Митровица (при 
чему приоритет имају теже запошљива лица) и 
вишкови запослених. За незапослена лица 
потенцијалне предузетнике организоваће се 
обука „Пут до успешног предузетника“ за групу 
од 30 лица, према стандардизованој обуци НСЗ.

По завршетку обуке полазницима се 
издаје Уверење о успешно завршеној обуци.
Носиоци активности су: Градска управа за 
привреду и инвестиције и Пословни центар 
Филијале Сремска Митровица.

Индикатор успешности обуке је 
самозапошљавање полазника обуке, односно 
број лица која су основала предузетничке радње 
или предузећа.

3.4 Менторинг

У 2012. години планирано је 
спровођење менторинг програма за 3 корисника 
субвенције за самозапошљавање. Циљ ове мере 
је пружање подршке предузетништву, односно 
помоћи лицима која су тек започела обављање 
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самосталног бизниса кроз давање савета из 
области пословања.

3.5. Самозапошљавање

Град Сремска Митровица ће у 2012. 
години пружити финансијску подршку 
самозапошљавању кроз исплату субвенције за 
самозапошљавање. Циљ спровођења ове мере 
јесте да се заинтересованим незапосленим 
лицима омогући да покрену сопствени бизнис 
односно да оснују радњу, задругу или неки 
други облик предузетништва. Незапослена лица 
која планирају сопствени бизнис могу 
остварити субвенцију у једнократном  износу од 
160.000,00 динара.

Мера самозапошљавања ће се 
реализовати тако што ће НСЗ расписати 
конкурс и реализовати програм у складу са 
важећом процедуром, а потом доставити 
извештај Градоначелнику о томе.
Индикатор успешности обуке је 12 лица која ће 
се на овај начин запослити.

3.6. Јавни радови

Циљеви ове мере јесу запошљавање
теже запошљивих незапослених лица и 
незапослених у стању социјалне потребе, затим 
очување и унапређење радних способности 
незапослених, као и остваривање одређеног 
друштвеног интереса.

Јавни радови се могу организовати у 
области социјалних, хуманитарних, културних 
и других делатности; одржавања и обнављања 
јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе. Максимална 
дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Мера јавних радова ће се реализовати 
тако што ће НСЗ расписати конкурс и спровести 
целокупну процедуру за реализацију ове мере, а 
потом доставити извештај Градоначелнику о 
томе.

Индикатор успешности је 30 лица која 
ће бити радно ангажовано рализацијом ове 
мере.

3.7. Друге мере активне политике 
запошљавања

Уколико се у току 2012. године појави 
потреба за спровођењем неких других мера 
активне политике запошљавања, исте могу бити 
предвиђене актом Градоначелника на који је 

претходно Савет за запошљавање дао 
сагласност и биће финансиране како из 
сопствених тако и из других извора (донација).

VI ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

Финансирање активне политике 
запошљавања обављаће се из буџета Града 
Сремска Митровица, као и из домаћих и 
страних донација.

У Буџету Града су планирана средства у 
износу од укупно 6.000.000,00 динара за 
финансирање програма самозапошљавања и 
јавних радова. Планирано је аплицирање за  
додатних 5.870.000,00 динара  из буџета РС.

За финансирање програма 
самозапошљавања у Буџету Града планирана су 
средства у износу од 1.000.000,00 динара. Из 
буџета РС за суфинансирање овог програма 
потребно је обезбедити додатних 920.000,00 
динара. Висина субвенције за 
самозапошљавање износи 160.000,00 динара.

За финансирање јавних радова у Буџету 
Града планирано је 5.000.000,00 динара и 
додатних 4.950.000,00 динара из буџета РС. Ова 
средства ће се користити за накнаду трошкова 
зарада незапослених лица укључених у јавне 
радове, трошкова превоза и трошкова 
спровођења јавних радова. Трошкови зарадe не 
могу бити нижи од минималне зараде утврђене 
у складу са прописима о раду, а одређују се у 
зависности од степена образовања лица и 
расположивих средстава за ову меру. 

Један од начина финансирања активне 
политике запошљавања јесте и финансирање 
путем домаћих и страних донација. Град ће у 
сарадњи са Филијалом Сремска Митровица, као 
и свим заинтересованим привредницима и 
невладиним организацијама настојати да 
прибави средства за финансирање активне 
политике запошљавања путем конкурисања за 
средства код страних донатора, затим код ЕУ 
фондова, као и код Министарстава РС и 
Покрајинских секретаријата.
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Табела  број 11.  Преглед пројеката чија се реализација планира у 2012. години
Пројекат Партнери Износ 

финансирања
Извор финансирања

1. Едукација кроз 
професионалну 
оријентацију за 
потребе привреде

школе, Градска 
управа за образовање, 
културу и спорт, 
Министарство 
просвете

2.000.000,00

Град Сремска 
Митровица 
Министарство 
просвете, Покрајински 
секретаријат за 
образовање, Фондови 
ЕУ 

2. Доквалификација, 
преквалификација, 
обука за рад на 
рачунару

Школе,
Градска управа за 
образовање , културу 
и спорт, 
Министарство 
просвете, 
Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
Национална служба за 
запошљавање,

1.000.000,00

Град Сремска 
Митровица, Град 
Невер,
Фондови ЕУ

3. Школа страних 
језика

Школе,
Градска управа за 
образовање , културу 
и спорт, Фонд 
Атанасије Стојковић, 
Град Сремска 
Митровица, Град 
Невер

1.000.000,00

Град Сремска 
Митровица, Град 
Невер,
Фондови ЕУ

4. Образовање 
одрастлих

Школе,
Градска управа за 
образовање, културу и 
спорт, Министарство 
просвете, 
Покрајински 
секретаријат  за 
образовање, 
Национална служба за 
запошљавање

2.000.000,00

Министарство 
просвете, Покрајински 
секретаријат  за 
образовање, 
Фондови ЕУ

VII ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ 
ПРОГРАМА И МЕРА АПЗ

У циљу праћења остваривања ЛАПЗ-а, 
индикатори успешности реализације програма и 

мера активне политике запошљавања са 
одговорностима за спровођење (носиоцима 
активности) и изворима финансирања дати су у 
табели. 



23.12.2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 10

49



Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23.12.2011.

50

VIII НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЛАПЗ-а

Реализацију мера предвиђених ЛАПЗ-
ом за 2012. годину спроводиће Градска управа 
за привреду и инвестиције и ЛСЗ у сарадњи са 
Филијалом Сремска Митровица и осталим 
установама, организацијама и удружењима из 
области запошљавања, као и социјалним 
партнерима.

ЛСЗ задужен је за мониторинг, 
евалуацију и извештавање Председника 
Скупштине о оствареним резултатима и 
ефектима спроведених мера.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 10-6/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.

203.

На основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом  
("Сл. гласник РС" број 16/02, 115/05 и 107/09) и 
члана 17. тачка 4. Одлуке о градским управама 
("Сл. лист града Сремска Митровица " бр 2/08 и 
14/09), Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 23. децембра 2011. године, 
донела је 

ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 

ПОРОДИЦИ 
ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се право на 
финансијску помоћ породици за прворођено 
дете - родитељски додатак.

Члан 2.

Право на родитељски додатак има мајка 
за своје прво дете, под условом да је 
држављанин Републике Србије, да има 
пребивалиште на подручју града Сремска 
Митровица и да остварује право на здравствену 
заштиту преко Републичког завода за 
здравствено осигурање.

Право из става 1. овог члана, може 
остварити мајка која непосредно брине о детету 
за које је поднела захтев.

У случају да мајка није жива, да је 
напустила дете, или је из оправданих разлога 
спречена да непосредно брине о детету, право 
на родитељски додатак може уместо ње, 
остварити отац детета, уколико испуњава 
услове из става 1. овог члана.

Члан 3.

Право на родитељски додатак, остварује 
се на основу поднетог захтева.

Захтев се може се поднети најкасније до 
навршених годину дана живота детета., за дете 
рођено 1. јануара 2012. године и касније.

По  захтеву из става 1. овог члана, 
решење доноси  Градска управа за предшколско 
образовање, здравство, социјалну заштиту и 
омладину.

Члан 4.

Уз захтев за остваривање права на 
родитељски додатак, подносилац је дужан да 
приложи:

- извод из матичне књиге рођених за дете за које 
се подноси захтев за остваривање права на 
родитељски додатак,

- доказ о држављанству,

- доказ о пребивалишту,

- доказ о остваривању права на здравствену 
заштиту преко Републичког завода за 
здравствено осигурање,

- уверење надлежног Центра за социјални рад 
да дете није смештено у установу социјалне 
заштите или хранитељску породицу, да није 
дато на усвојење и да мајка није лишена 
родитељског права над дететом.
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Члан 5.

Родитељски додатак исплаћује се у 
једнократном износу, у висини од 10.000,00 
динара.

Износ родитељског додатка из става 
1.овог члана, усклађује се са индексом 
трошкова живота на годишњем нивоу.

Члан 6.

Средства за родитељски додатак, 
обезбеђују се у буџету Града.

Члан 7.

По жалби на решење из члана 3. став 3. 
ове Одлуке, у другом степену решава Градско 
веће.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу града 
Сремска Митровица".

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 553-1240/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

204.

На основу члана 10. став 2. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98) и члана 32. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС бр. 129/2007), Скупштина Града 
Сремска Митровица на седници одржаној  
23.12.2011. године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ПОДРУЧЈУ 

МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  РАВЊЕ

I

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице Равње ради 
изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју Месне 
заједнице Равње за период од 2012. године до 
2017. године.

Референдум ће се одржати 14. и 
15.01.2012. године, у времену од 7,00 часова до 
20,00 часова у просторијама месне заједнице.

II

Органи за спровођење референдума су: 
Комисија за спровођење референдума (у даљем 
тексту: Комисија) и гласачки одбор.

Комисију  образује  Скупштина Града 
посебним решењем.

Задатак Комисије је да обавља следеће 
послове: 

- стара се о законитом спровођењу 
референдума,

- стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење 
референдума,

- прописује обрасце за спровођење 
референдума,

- утврђује и проглашава резултате 
референдума,

- подноси извештај Скупштини Града 
о спроведеном референдуму,

- обавља и друге послове у складу са 
Законом и овом Одлуком.

Гласачки одбор руководи гласањем на 
гласачком месту, обезбеђује правилност и 
тајност гласања и утврђује резултате гласања на 
гласачком месту, у складу са упутствима 
Комисије.
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III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 014-5/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

205.

На основу члана 220. Закона о  
планирању и изградњи («Службени гласник 
РС», број 72/2009 81/2009), члан 18. тачка 7. 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», број 129/2007) и члана 35. Став 1. 
тачка 3. Статута Града Сресмка Митровица 
(«Службени лист Града Сремска Митровица», 
бр. 1/2008), Скупштина града Семска 
Митровица, на седници одржаној 23.децембра 
2011. године, донела је

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

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима и мерилима 
за утврђивање накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 4/2008 и 14/2009) у 
члану 2. тачка 3. се брише. 

Члан 2.

Члан 6. се брише.

Члан 3.

Члан 10. се брише.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу Града 
Сремска Митровица", а примењиваће се почев 
од обрачуна накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта за 2011. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 418-11/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

206.

На основу члана 7. и 15. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник 
РС” бр. 62/2006 и члана 35. став 1. тачка 3. 
Статута Града Сремске Митровице („Службени 
лист Града Сремска Митровица“ бр. 1/2008), 
Скупштина Града Сремска Митровица на 
седници одржаној дана 23.12.2011.године, 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним 
таксама („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, број 14/2009 и 7/2010) у Тарифи 
локалних комуналних такси у Тарифном броју 
3. иза тачке:
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„Пословни простор у коме се обавља 
делатност телекомуникационих услуга“

додаје се тачка:

„Пословни простор у коме се обавља 
делатност трговине на мало (продајно место), 
ван седишта привредног субјекта или 
предузетника чија је претежна делатност 
телекомуникације годишње“

163.560,00 динара

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Сремска Митровица“, а примењиваће се 
од 01. јануара 2012. године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 434-54/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

207.

На члана 35. тачка 22. Статута Града Сремске 
Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници  одржаној 
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања ЈП ''Дирекција за изградњу града 
Сремска Митровица'' за 2012. годину, усвојен 
од стране Управног одбора на седници 
одржаној 12.12.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-90/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

208.

На основу члана 35. тачка 22. Статута Града 
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина града  
Сремска Митровица, на седници  одржаној  
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП '''Комуналије'' из Сремске 
Митровице за 2012. годину, усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној  
13.12.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-91/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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209.

На члана 35. тачка 22. Статута Града 
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници  одржаној
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица 
за 2012. годину, усвојен од стране Управног 
одбора на седници одржаној 14.12.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-92/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

210.

На основу члана 35. тачка 22. Статута Града 
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска 
Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске 
Митровице за 2012. годину, усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
14.12.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-93/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

211.

На основу члана 35. тачка 22. Статута Града 
Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска 
Митровица“, бр. 1/2008), Скупштина града  
Сремска Митровица, на седници  одржаној  
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања ЈП „Срем-гас“ из Сремске 
Митровице за 2012. годину, усвојен од стране 
Управног одбора на седници одржаној 
20.12.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-94/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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212.

На основу члана 35. тачка 22. Статута 
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града 
Сремска Митровица“ бр. 1/2008), Скупштина  
града Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2011.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и 
допуну Програма пословања ПУ ''Пчелица'' у 
Сремској Митровици за 2011 годину, усвојен од 
стране Управног одбора на седници одржаној  
14.12.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-164/2011- I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

213.

На основу члана 80. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања  
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 35. тачка 
22. Статута Града Сремске Митровице 
''Службени лист града Сремска Митровица'', бр. 
1/2008), Скупштина града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 23.12.2011. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и 
допуне Годишњег програма рада  Предшколске 
установе ''Пчелица'' из Сремске Митровице, 
усвојен од стране Управног одбора дана 
31.10.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-159/2011- I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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214.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице, (''Сл. лист града 
Сремска Митровица'', број 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној 
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност  на Измене и 
допуне Статута Предшколске установе 
„Пчелица“, који је Управни одбор донео  
31.10.2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-160/2011- I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.,с.р.

215.

На основу члана 35. тачка 32. Статута 
града Сремске Митровице, (''Сл. лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица на седници одржаној 
23.12.2011. године, донела је

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА ЗА 2012. ГОДИНУ

I

Програмом  рада Скупштине града 
Сремска Митровица за 2012. 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 2012. години су:
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Ред.
број

Назив теме Обрађивач
Овлашћени
предлагач

Рок за 
разматрање
и усвајање

1 Програми пословања установа у 
области здравства и социјалне
заштите, чији је оснивач град Ср. 
Митровица за 2012. год.

Установе Градско веће
јануар-фебруар 
2012.

2 Програми пословања установа у 
области културе, спорта и
туризма, чији је оснивач град Ср. 
Митровица за 2012. год.

Установе Градско веће
јануар-фебруар 
2012. 

3 Програм рада Фонда ''Атанасије 
Стојковић'' за2012. годину

Фонд ''Атанасије Стојковић'' Градско веће
јануар-фебруар 
2012.

4
Одлука о држању домаћих и
егзотичних животиња

Градска управа за урбан. и 
стамб.ком. послове и
Градска управа за пољопр. и 
зашт.животнесредине

Градско веће
јануар-фебруар
2012.

5 Одлука о изради плана детаљне
регулације новог насељског
гробља у Ноћају, град Ср. 
Митровица

Градска управа за урбанизам 
и стамбенокомуналне 
послове

Градско веће
јануар-фебруар
2012.

6 Одлука о доношењу плана
детаљне регулације просторног
блока са насељским гробљем у 
Чалми

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће јануар-фебрхар
2012.

7 Програм пословања буџетског
корисника у 2012. години ПУ
''Пчелица''

ПУ ''Пчелица'' Градско веће
јануар-фебруар
2012.

8
Одлука о изради плана детаљне
регулације обилазнице Лаћарак

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће фебруар 2012.

9 Одлука о изради плана детаљне
регулације за индустријски
колосек топион.''Сирмиумстил''

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће фебруар 2012.

10
Одлука о пијацама 

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће фебруар 2012.

11 Програм уређивања  грађевин.
земљишта за 2012. год.

Дирекција за изградњу града Градско веће фебруар 2012

12 Програм уређивања и одржав.
зелених површина за 2012. Дирекција за изградњу града Градско веће фебруар 2012.

13 Програм постављања мањих
монтажних објеката на јавним
површинама за 2012. годину

Дирекција за изградњу града Градско веће Фебруар 2012.

14 Извештај о раду Градског већа за 
2011. годину

Градско веће и градске
управе

Градско веће фебруар 2012.

15 Извештаји о раду Градских
управа и Стручне службе
Скупштине града за 2011. год.

Градске управе и Стручна
служба

Градско веће фебруар 2012.

16 Извештај о раду Градског  јавног 
правобраниоца за 2011.

Градски јавни 
правобранилац

Градско веће фебруар 2012.

17 Програм заштите уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта за 2012. годину

Градска управа за пољо-
привреду и заштиту
животне средине

Градско веће март 2012.

18О Одлука о изменама и допунама
Одлуке о аутотакси превозу 
путника

Градска управа за привреду 
и инвестиције

Градско веће
март 2012.
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19
Просторни план општине 
до2028. године-усклађивање

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће март 2012.

20
Генерални урбанистички план
града Сремска Митровица

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће март 2012.

21
Одлука о изради ПГР источног
дела града Ср. Митровица

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће март 2012.

22
Одлука о изради ПГР западног
дела града Ср. Митровица

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће март 2012.

23
Одлука о изради ПГР северног
дела града Ср. Митровица

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће март 2012.

24
Одлука о изради ПГР радне 
зоне града Ср. Митровица

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће март 2012.

25
Одлука о изради ПГР насеља
Лаћарак

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће март 2012.

26
Одлука о изради ПГР  насеља
Мач. Митровица

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће март 2012.

27 Програм одржавања локалних
и некатегорисаних путева и 
улица у насељеним местима 
града за  за 2012. година

Дирекција за изградњу
града

Градско веће
март-април
2012.

28 Извештаји о раду јавних 
предузећа, чији је оснивач град
Ср. Митровица за 2011. год.

Јавна предузећа Градско веће
март-април 
2012.

29 Извештаји о раду установа
културе, спорта и туризма,
чији је оснивач град Ср. 
Митровица за 2011. годину

Установе  и Градска 
управа за образовање,
културу и спорт

Градско веће
март-април 
2012.

30 Извештаји о раду установа у
области здравства и социјалне
заштите чији је оснивач град
Ср. Митровица за 2011. год.

Установе и Градска
управа за предшколско
образов., здравство
социјал. заштиту и омлад.

Градско веће
март-април 
2012.

31 Извештај о раду Фонда 
''Атанасије Стојковић'' за 2011. 
годину

Фонд ''Атанасије Стојковић'' Градско веће март-април 
2012.

32
Одлука о општинским путевима
и улицама на територији града
Сремска Митровица

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове
Градска управа за 
привреду и инвестиције

Градско веће април 2012.

33 Одлука о изради ПГР централног
дела града Ср. Митровица –
целина

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће април 2012.

34
Одлука о димничарским 
услугама

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће мај 2012.

35 Одлука о доношењу плана
детаљне регулације зоне 
северног продора ул.Војводе 
Степе до ул. Паланка у Ср. 
Митровици

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће мај 2012.
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36 Одлука о доношењуПлана 
детаљне регулације радне
зоне ''Пресека'' к.о. Ноћај

Градска управа за урбанизам 
и стамбено комуналне 
послове

Градско веће мај 2012.

37 Одлука о доношењу плана
детаљне регулације новог
насељског гробља новог насељ.
гробља у Ноћају

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће мај 2012.

38 Одлука о завршном рачуну
буџета града Ср. Митровица
за 2011. годину

Градска управа за
буџет и финансије

Градско веће јун 2012.

39 Одлука о управљању 
комуналним
отпадом

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће јун 2012.

40 Одлука о доношењу плана
детаљне регулације обилазнице
Лаћарак

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће јун 2012.

41 Извештај о извршењу одлуке
о буџету града Ср. Митровица
за период 01.01.-30.06.2012.

Градска управа за
буџет и финансије

Градско веће
септембар 
2012.

42 Одлука о доношењу плана
детаљне регулације за индустр.
колосек топионице Сирмиумстил

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове

Градско веће
септембар 
2012.

43 Одлука о одређивању матичних
подручја на територ. града
Ср. Митровица

Градска управа за 
опште и заједничке
послове

Градско веће
септембар 
2012.

44
Акциони план за Роме

Градска управа за пред.
образов. здравство, 
соц. заштиту и омладину

Градско веће
септембар 
2012.

45 Одлука о утврђивању накнаде
за заштиту и унапређивање
животне средине

Градска управа за 
пољ. и зашт. животне
средине

Градско веће
септембар 
2012.

46 Извештај о раду ПУ ''Пчелица''
у школској 
2011/2012. години

ПУ ''Пчелица'' Градско веће
септембар 
2012.

47
Годишњи план рада ПУ 
''Пчелица'' за школску 2012/
2013. годину

ПУ ''Пчелица'' Градско веће
септембар 
2012.

48
Одлука о сахрањивању и гробљ.

Градска управа за
урбанизам и стамбено
комуналне послове 

Градско веће
септембар 
2012.

49 Измене програма пословања
јавних предузећа за 2012. год.

Јавна предузећа Градско веће према потреби

50 Измене програма пословања
установа за 2012. годину

Установе Градско веће према потреби

51 Извештај о извршењу буџета
града Ср. Митровица за период
01.-30.09.2012.

Градска управа за
буџет и финансије

Градско веће
октобар-
новембар 2012.

52
Одлука о кућном реду

Градска управа за 
урбанизам и стамбено
комуналне послове`

Градско веће новембар 2012.

53 Одлука о буџету града
Ср. Митровица за 2013. годину

Градска управа за
буџет и финансије

Градско веће децембар2012.

54 Програми пословања јавних
предузећа чији је оснивач
Град Ср. Митровица за
2013. годину

Јавна предузећа Градско веће децембар 2012.
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55 Програм рада Скупштине
града Ср. Митровица за 2013.

Стручна служба 
Скупштине града

Градско веће децембар 2012

56 Програм одржавања чистоће
за 2013. годину

ЈКП ''Комуналије'' Градско веће децембар 2012.

57 Решења о избору и именова-
њима и друга општа и поједи-
начна акта за којима се укаже
потреба

Градске управе,  Стручна
служба Скупштине града,

Градско веће и
друга радна
тела

по потреби

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: 020-21/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.

216.

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављања делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС“бр.25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 35. тачка 
10. Статута града Сремске Митровице (''Сл.лист 
града Сремска Митровица'', бр. 1/2008), 

Скупштина града Сремска Mитровица, на 
седници одржаној 23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА''  

ИЗ  РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I

ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ из Сремске 
Митровице, разрешава се дужности члана 
Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 
града Сремска Митровица'' из реда локалне 
самоуправе.

II

СЛАВКО СУБАШИЋ из Сремске 
Митровице, Булевар Константина Великог бр. 
152, именује се за члана овог Управног одбора
из реда локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 023-89/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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217.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008) и члана 6. 
Одлуке о оснивању ''Туристичке организације'' 
града Сремска Митровица (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној  
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ 
''СРЕМ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I

ЈАСМИНА ДАВИДОВИЋ, из Сремске 
Митровице разрешава се дужности 
председника Управног одбора Установе за 
неговање културе ''Срем'' у Сремској 
Митровици из реда локалне самоуправе.

II

МИЛИНКО ТОЈИЋ, из Ноћаја, С. 
Пандуревића 86, именује се за председника 
Управног одбора Установе за неговање културе 
''Срем'' у Сремској Митровици, из реда локалне 
самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-163/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

218.

На основу члана 35. тачка 10. Статута 
града Сремске Митровице (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008) и члана 6. 
Одлуке о оснивању ''Туристичке организације'' 
града Сремска Митровица (''Сл.лист града 
Сремска Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина 
града Сремска Митровица, на седници одржаној  
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ''ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ'' У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

I

МИЛИНКО ТОЈИЋ, из Ноћаја, С. 
Пандуревића 86, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Туристичке организације 
града Сремска Митровица, из реда локалне 
самоуправе.

II

ДЕЈАН ДУКИЋ, из Сремске 
Митровице, Тараса Шевченка 84, именују се за 
члана Управног одбора Туристичке 
организације града Сремска Митровица, из реда 
локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 022-162/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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219.

На основу члана 45. Статута града 
Сремске Митровице (''Сл. лист града Сремска 
Митровица'', бр. 1/2008), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ДМИТАР СТАНИШИЋ из Сремске 
Митровице, разрешава се дужности  
председника  Савета за друштвене делатности  
Скупштине града Сремска Митровица.

II

СЛОБОДАН КУЈУНЏИЋ, из Ноћаја, 
Саве Сретеновића 21, именује се за 
председника Савета за друштвене делатности 
Скупштине града Сремска Митровица.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02-69/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.

220.

На основу члана 13. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98) и члана 35. 
тачка 32. Статута града Сремске Митровице 
(''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр. 1/2008), 
Скупштина града Сремска Митровица, на седници 
одржаној 23.12.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ РАВЊЕ

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума, заказаног за 14. и 15.01.2012. 
године, ради изјашњавања грађана о Предлогу 
Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју 
Месне заједнице Равње за период од 2012.-2016. 
године.

II

У Комисију се именују:
За председника
Драган Срданов

За чланове:
1. Жељко Релић
2. Адам Ивић

III

Задатак Комисије утврђен је Одлуком о 
расписивању референдума на подручју Месне 
заједнице  Равње.

IV

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Број: 02-71/2011-I 
Дана: 23.12.2011. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Александар Продановић,дипл.инг.маш.с.р.
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