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224.

На основу члана 11. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) и члана 117. Статута Гра-
да Сремска Митровица („Службени лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018) на предлог Градског већа Града 
Сремска Митровица, Скупштина Града 
Сремска Митровица, на седници одржа-
ној дана 16.10.2018.године, донела је 

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊУ 
СТАТУТА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ доношењу Статута 
Града Сремска Митровица уместо сада ва-
жећег Статута Града Сремска Митровица 
(„Службени лист Града Сремска Митро-
вица“, бр.13/2012 и 6/2018).

Члан 2.

Статутом Града Сремска Митровица, 
у складу са Законом уређују се нарочито: 
права и дужности Града Сремска Митро-
вица и начин њиховог остваривања, број 
одборника Скупштине Града Сремска 
Митровица, организација и рад органа и 
служби, одређивање органа овлашћеног за 
покретање поступака пред Уставним, од-
носно Управним судом, начин управљања 
грађана пословима из надлежности Гра-
да Сремска Митровица, услови за оства-
ривање облика непосредне самоуправе, 
спровођење обавезног поступка јавне рас-
праве приликом припреме статута, буџета 
(у делу планирања инвестиција), стратеш-
ких планова развоја, утврђивања стопе 
изворних прихода, просторних и урбани-
стичких планова, као и других општих 
аката на основу предлога квалификованог 
броја грађана или захтева једне трећине 
одборника, оснивање, начин избора орга-
на и рад месне заједнице и других обли-
ка месне самоуправе, службена употреба 
језика и писама националних мањина, у 
складу са законом и друга питања од зна-
чаја за Град Сремска Митровица.

Члан 3.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду на-
црта Статута Града Сремска Митровица.

За председника Комисије именује се:
Јелена Поповић, дипл.правник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица
16. 10. 2018.

Година Х
број 12

Цена примерка: 300,00 динара 
Годишња преплата за 2018. 
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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За чланове Комисије именују се:
- Милош Мишковић, дипл.правник
- Вера Николић, дипл.правник
- Јелена Ђонлић, дипл.правник
- Данијела Међедовић, дипл.правник

Члан 4.

Задатак Комисије је да сачини нацрт 
Статута Града Сремска Митровица у року 
од 60 дана од дана доношења ове Одлуке 
и достави га Градском већу Града Срем-
ска Митровица ради утврђивања предлога 
Статута Града Сремска Митровица. 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у „Сл.листу Града 
Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 110-18/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕГРАДА

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

225.

На основу члана 33. Закона о јав-
ном дугу (“Службени гласник РС“, број 
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), 
члана 32. став 1. тачка 15. Закона о ло-
калној самоуправи „Сл. гласник РС“ 
бр.129/2007, 84/2014, 101/2016 и 47/2018), 
члана 6. Одлуке о начину управљања ду-
гом  Града Сремска Митровица („Службе-
ни лист Града Сремска Митровица“, број 
2/2010), члана 35. став 1. тачка 16. Стату-
та града Сремска Митровица („Службе-
ни лист Града Сремска Митровица“, број 
13/2012 и 6/2018) и Мишљења Министар-
ства финансија – Управа за јавни дуг бр. 
401-1206/2018-001 од 19.09.2018.године,  
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржано 16.10.2018.године, до-
нела је

О Д Л У К У

О РЕФИНАНСИРАЊУ 
ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА 

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ 
РАСХОДЕ 

Члан  1.

Град Сремска Митровица ће се задужи-
ти у укупном износу до 473.000.000,00 ди-
нара, за рефинансирање дугорочних кре-
дита за капиталне инвестиоцине расходе, 
а који су узети код пословних банака и то:

- Банка Интеса - Кредитна партија бр. 
10552200-5000128333 и

- Ерсте банка - Кредитна партија  бр. 
58-420-1308417.2.

Члан  2.

Град Сремска Митровица ће у циљу 
реализације ове Одлуке, спровести јавни 
позив за прикупљање понуда за набавку 
услуге кредита за рефинансирање.

Члан  3.

Град Сремска Митровица задужиће се 
код пословне банке под најповољнијим 
условима, с тим да рок отплате неће бити 
краћи од пет година, не рачунајући период 
мировања.

Члан  4.

Задуживање из члана 1. Ове одлуке из-
вршиће се закључивањем уговора са по-
словном банком.

Уговор из става 1. закључиће Градона-
челник града Сремска Митровица.

Члан  5.

Град Сремска Митровица ће приликом 
доношења одлука о буџету Града Сремска 
Митровица обезбедити средства за бла-
говремено и уредно измирење обавеза по 
закљученом уговору.
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Члан  6.

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градска управа за буџет и локални еко-
номски развој.

Члан  7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 421-2/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

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

226.

На основу члана 33. Закона о јав-
ном дугу (“Службени гласник РС“, број 
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), чла-
на 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној 
самоуправи „Сл. гласник РС“ бр.129/2007, 
84/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 6. 
Одлуке о начину управљања дугом  Гра-
да Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица“, број 2/2010), 
и члана 35. став 1. тачка 16. Статута гра-
да Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица“, број 13/2012 
и 6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

О Д Л У К У

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЗА 
НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

ПУТЕМ ЛИЗИНГА

Члан  1.

Град Сремска Митровица ће се задужи-
ти за набавку рачунарске опреме у укуп-
ном износу од 10.800.000,00 динара.

Члан  2.

Град Сремска Митровица ће у циљу на-
бавке рачунарске опреме из члана 1. ове 
Одлуке, спровести поступак јавне набав-
ке услуге финансијског лизинга у свему 
сагласно одредбама Закона о јавним на-
бавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015).

Члан  3.

Град Сремска Митровица задужиће се 
под најповољнијим условима, са роком 
отплате од 36 (тридесетшест) месеци.

Члан  4.

Задуживање из члана 1. Ове одлуке 
извршиће се закључивањем уговора са 
најповољнијим понуђачем.

Члан  5.

Град Сремска Митровица ће приликом 
доношења одлука о буџету Града Сремска 
Митровица, обезбедити средства за бла-
говремено и уредно измирење обавеза по 
закљученом уговору.

Члан  6.

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градска управа за буџет и локални еко-
номски развој.

Члан  7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 40-48/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

                       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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227.

На основу члана 20. став 4.и 5. и чла-
на 209. Закона о социјалној заштити („Сл.
гласник РС“ бр.24/2011) и члана 35. тач-
ка 7. Статутаa града Сремска Митрови-
ца („Сл.лист града Сремска Митровица“ 
бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржа-
ној 16.10.2018.године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У

 О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

                   
Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се ближи усло-
ви и начин остваривања права грађана у 
области социјалне заштите, за  која се, у 
складу са Законом о социјалној заштити, 
средства обезбеђују у буџету града  Срем-
ска Митровица. 

Члан 2.

Права из претходног члана, односе се 
на:

- помоћ у кући,
- дневни  боравак  деце,   омладине  и  

одраслих  лица  са сметњама у развоју,
- пратиоца за личну помоћ детету и 

ученику,
- привремени смештај у прихватилиште 

и прихватну станицу,
- привремени смештај у сигурну кућу 

за жртве насиља у породици,
- становање уз подршку за младе који 

се осамостаљују,
- социјално становање у заштићеним 

условима,
- саветовалиште за брак и породицу,
- једнократну помоћ,
- бесплатан оброк у Народној кухињи,
- опрему корисника за смештај у уста-

нову социјалне заштите и другу породицу,
- финансирање Дневног боравка деце, 

омладине и одраслих лица са сметњама 
у развоју и трошкова исхране ученика 
ШОСО „Радивој Поповић“.

I  ПОМОЋ У КУЋИ

Члан 3.

Право на помоћ у кући обезбеђује се 
старим и изнемоглим, хронично оболелим 
и другим лицима која нису у стању да се 
сама о себи старају.

Помоћ у кући обезбеђује се обављањем 
неопходних кућних послова , као што су:

-одржавање личне хигијене,
-одржавање хигијене стана,
-набавка намирница и припрема хране,
-помоћ при узимању хране и храњење,
-набавка лекова , плаћање рачуна , пре-

даја поште и
-друге услуге на захтев корисника.

Члан 4.

Послове помоћи у кући обавља Служба  
помоћи у кући, при Центру за социјални 
рад.

У случају да их она не може обавити у 
потребном обиму, ова услуга се набавља 
од пружаоца услуге који је за то лиценци-
ран, кроз поступак јавне набавке услуга 
социјалне заштите.

II  ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ , 
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ 
ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У  
РАЗВОЈУ
 

Члан 5.

Право на Дневни боравак имају деца и 
омладина са сметњама у развоју,   којима 
се,  у складу са њиховим способностима, 
склоностима  и испољеном интересу, обе-
збеђује дневни боравак, васпитно-обра-
зовне, радне, културно-забавне и рекреа-
тивне активности.

Право на Дневни боравак имају и од-
расла лица са сметњама у развоју.

Дневни боравак лица из става 1.и 2. 
овог члана,  организује се у Школи за ос-
новно и средње образовање „Радивој По-
повић“ у Сремској Митровици .
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Члан 6.

Право на Дневни боравак остварује се 
на основу поднетог захтева Центру за со-
цијални рад „Сава“.

Захтев подноси законски заступник или 
старатељ  лица из члана 5. ове Одлуке.

У циљу обезбеђивања усклађеног пру-
жања услуга Дневног боравка закључује 
се протокол о сарадњи између града Срем-
ска Митровица, ШОСО „Радивој Попо-
вић“ Сремска Митровица и Центра за со-
цијални рад „Сава“ Сремска Митровица.

Члан 7.

О корисницима Дневног боравка, поред 
стручњака Школе за основно и средње об-
разовање „Радивој Поповић“, брине једна 
медицинска сестра.

III   ПРАТИЛАЦ ЗА ЛИЧНУ  
ПОМОЋ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

Члан 8.

Услуга личне помоћи детету и ученику, 
коме је због сметњи у развоју или инва-
лидитета, потребна додатна подршка, обе-
збеђује се ангажовањем пратиоца за личну 
помоћ детету и ученику ( у даљем тексту 
: пратилац), ради лакшег функционисања 
и комуникације  током остваривања ва-
спитно-образовног рада у предшколској 
установи, или образовно-васпитног рада 
у школи, у редовном систему образовања, 
током целодневне наставе.

Члан 9.

Врсту потребне додатне социјалне под-
ршке, предлаже Интерресорна комисија, у 
складу са Правилником о додатној обра-
зовној, здравственој и социјалној подрш-
ци детету и ученику.

Члан 10.

Градска управа за здравствену и со-
цијалну заштиту,  на основу тога, решењем 
утврђује потребу за ангажовањем пратио-
ца, као и врсту и учесталост послова на 
пружењу додатне социјалне подршке.

Члан 11.

Послове пратиоца могу да обављају 
лица са нajмање средњим образовањем, 
здравствене или образовне струке, која 
имају завршену обуку по акредитованом 
програму за пружање услуге личног пра-
тиоца.

Пол пратиоца биће одређен у консулта-
цији са родитељем (старатељем), у завис-
ности од расположивог кадра.

Члан 12.

Извештај о свом раду, пратилац сваког 
месеца подноси Градској управи, Интер-
ресорној комисији, Тиму за додатну под-
ршку и  родитељу.

Члан 13.

Школа са пратиоцем закључује уговор, 
којим се регулишу међусобна права и оба-
везе.

На име ангажовања пратиоца, школи ће 
од стране надлежне градске управе, бити 
обезбеђена средства за исплату по школ-
ском дану, највише до минималне цене 
рада увећане за припадајуће порезе и до-
приносе, као и трошкове путовања.

IV   ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ 
У ПРИХВАТИЛИШТЕ И 
ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ

Члан 14.

Лица која се нађу у скитњи и просја-
чењу, или неким другим околностима 
у којима је хитно потребан прихват и 
краткотрајни смештај, збрињавају се у 
прихватној станици.

Прихватна станица обезбеђује смештај, 
исхрану, примену здравствено- хигијен-
ских мера, утврђивање идентитета и пре-
бивалишта и сачињавање налаза о њихо-
вом стању и понашању, с циљем да се што 
пре врате у породицу или дом у коме су 
били.

У случају нужности темељитијег 
опсервационо - дијагностичког третмана,  
упућују се у Прихватилиште.       
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Члан 15.

Лица са поремећајем у друштвеном по-
нашању и остала лица које упути надлеж-
ни Центар за социјални рад, привремено и 
целовито се збрињавају у Прихватилишту.

Након споведеног опсервационо - 
дијагностичког третмана, за њих се ут-
врђује одговарајући облик трајног збриња-
вања.          

 
Члан 16.

Градски орган управе надлежан за по-
слове социјалне заштите, закључује са 
Прихватилиштем и Прихватном стани-
цом, уговоре о привременом смештају.

V   ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У
СИГУРНУ КУЋУ ЗА ЖРТВЕ 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Члан 17.

„Сигурна кућа“ је специјализовано 
прихватилиште и прихватна станица за 
жене и децу жртве насиља у породи-
ци. 

Радом „Сигурне куће“ руководи Цен-
тар за социјални рад „Сава“.

Члан 18.

Корисницима услуга „ Сигурне куће“о-
безбеђује се смештај, исхрана, здравстве-
на заштита, правна помоћ, саветовања и 
консултације, психосоцијална подршка, 
упућивање на оспособљавање за рад и по-
везивање са другим надлежним институ-
цијама.

Члан 19.

„Сигурна кућа“се налази на тајној ло-
кацији на територији града Сремска Ми-
тровица.

Члан 20.

Боравак жена и деце жртава насиља у 
породици  у „Сигурној кући“  може траја-
ти до 6 месеци.

Време боравка у „Сигурној кући“, 
утврђено у ставу 1. овог члана, може 
бити продужено на основу заједничког 
мишљења Стручне службе Центра за со-
цијални рад и стручних радника „Сигурне 
куће“.

Члан 21.

О праву на смештај у „Сигурну кућу“,  
решава Центар за социјални рад, изда-
вањем упута (Решења о признавању пра-
ва,) или Решења о одбијању захтева.

Члан 22.

По доношењу упута ( Решења о при-
знавању права), о смештају у „Сигурну 
кућу“ и упознавања корисника са услови-
ма,  могућностима и правилима живота у 
„Сигурној кући“ , са корисником се скла-
па Уговор о боравку у „Сигурној кући“, 
којима се регулишу права и обавезе жена 
и деце жртава насиља у породици, који ко-
ристе услуге „Сигурне куће“.    

Члан 23.

Центар за социјални рад донеће ре-
шење о одбијању захтева за смештај у 
„Сигурну кућу“у случају:

- тежег психијатријског обољења и суи-
цидног понашања,

- злоупотребе лекова,  алкохола, и дру-
гих опојних средстава,

- и у осталим случајевима, у којима 
би, према мишљењу стручних радника 
„Сигурне куће“ пријем те особе директно 
угрозиo функционисање ове установе.

Члан 24.

Решењем Центра за социјални рад, 
може престати боравак у „Сигурној кући“, 
пре отклањања последица насталих тр-
пљењем насиља, у случају:

- насилног понашања корисника према 
другим корисницима или према радници-
ма  „Сигурне куће“,

- злоупотребе лекова, алкохола или дру-
гих опојних средстава, 
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-  уништавања, отуђивања и несавесног 
односа према имовини „Сигурне куће“,

- распиривања националне верске, пол-
не, политичке или друге врста мржње и 
нетрпељивости,

-  и у другим случајевима, у којима, по 
мишљењу стручних радника  „Сигурне 
куће“, није могућ даљи боравак корисника 
у овој установи, јер би тиме били угроже-
ни остали корисници.

Члан 25.

Рад у „Сигурној кући“ организован је у 
две смене. 

Ноћу, за време викенда, државних и 
верских празника, организовано је пасив-
но дежурство. 

У случају потребе ургентног збриња-
вања ноћу, током викенда, државних и вер-
ских празника, врши се тренутни смештај 
у „Сигурну кућу“, с тим да се о томе првог 
наредног радног дана, обавештава месно 
надлежан Центар за социјални рад.

Члан 26.

Стручни радници „Сигурне куће“, од-
мах по доласку жене и деце, жртава на-
сиља у породици, отварају досије за сва-
ког корисника, и у њега редовно уносе све 
релевантне податке и запажања.    

Стручни тим, састављен од радника  
„Сигурне куће“ и стручних радника  Цен-
тра за социјални рад, дужан је да пружи 
сву потребну помоћ и подршку женама и 
деци корисницима „Сигурне куће“ , у по-
гледу:

- одласка на лекарске прегледе ради ут-
врђивања психо-физичког стања,

- успостављања или савладавања рад-
них способности,

- контаката са надлежном Полицијском 
управом и надлежним тужилаштвом,

- пружања правне помоћи,
- укључивања жртава у индивидуалне 

или групне терапије,
- проналажења адекватног смештаја,
- контаката са надлежним предшкол-

ским или школским установама.
             

Члан 27.

„Сигурна кућа“ је обезбеђена видео 
надзором и физичким обезбеђењем.

О сигурности корисника и радника „Си-
гурне куће“, брину физичко обезбеђење и 
дежурне службе Полицијске управе Срем-
ска Митровица.

 
Члан 28.

Правила понашања, права и обавезе 
корисника услуга „Сигурне куће“, детаљ-
но су прописана Кућним редом „Сигурне 
куће“, који доноси Центар за социјални 
рад “Сава“ а који је саставни део Угово-
ра, који се закључује између Центра за со-
цијални рад и корисника.

Са кућним редом се сваки корисник ус-
луга „Сигурне куће“, упознаје пре потпи-
сивања Уговора.

Кућни ред мора бити истакнут на оглас-
ној табли или на неком другом видном ме-
сту унутар „Сигурне куће, и његова пра-
вила морају поштовати сви  корисници, 
као и стручна или позвана лица док су у 
„Сигурној кући“.

Члан 29.

Рад „Сигурне куће“ финансира се из 
буџета Града Сремска Митровица, дона-
ција и средстава других општина и градо-
ва, уколико су њихови грађани користили 
услуге  „Сигурне куће“.

Трошкове смештаја корисника  из дру-
гих општина и градова са територије Ре-
публике Србије, сносе њихове локалне 
самоуправе и биће обрачунати по важећем 
ценовнику Министарства рада запошља-
вања и социјалне политике, за месец у 
коме су били корисници услуга „Сигурне 
куће“. 
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VI  СТАНОВАЊЕ  УЗ   
ПОДРШКУ  ЗА  МЛАДЕ  КОЈИ  
СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ

Члан 30.

Становање уз подршку за младе који се 
осамостаљују је привремено становање 
деце и омладине без родитељског ста-
рања, у стану предвиђеном за ову намену, 
под сталним надзором Центра.

Члан 31.

Становање уз подршку за младе који се 
осамостаљују  првенствено обезбеђује по-
моћ младим пунолетним особама, које по 
престанку смештаја у установи социјалне 
заштите или хранитељској породици, не 
могу да се врате у биолошку или сроднич-
ку породицу, нити су у могућности да у 
том тренутку започну самосталан живот, 
али је извесно да ће уз одговарајућу при-
прему и подршку, у догледно време, моћи 
да живе самостално.

Ову услугу могу користити и:
- младе особе узраста од 15 до 18 го-

дина, на смештају у установи социјалне 
заштите или хранитељској породици, за 
које се, с обзиром на започето школовање 
односно радно оспособљавање и личне 
потенцијале, може очекивати да ће се уз 
подршку, оспособити за самосталан жи-
вот пре или непосредно по стеченом пу-
нолетству, 

- младе особе узраста од 15 до 18 годи-
на, које немају могућност да и даље живе 
у биолошким или сродничким породица-
ма, као алтернатива  смештају у устано-
ву социјалне заштите или у хранитељску  
породицу.       

Члан 32.

О праву на смештај у објекту за  ста-
новање уз подршку за младе који се оса-
мостаљују, решењем одлучује  Центар  за 
социјални рад, по службеној дужности, на 
основу налаза и стручног мишљења води-
теља случаја и извештаја саветника за оса-
мостаљивање.

Корисници ће, на основу решења о 
смештају у овај објекат, са Центром закљу-
чити уговор о међусобним правима и оба-
везама.                                         

Члан 33.

Са младима  смештеним у објекат за 
становање уз подршку за младе који се 
осамостаљују, ради, и за самосталан жи-
вот их постепено припрема, саветник за  
осамостаљивање.

Члан 34.

Средства за трошкове становања (уоби-
чајене режијске трошкове за стан те ква-
дратуре),  инвестиционо одржавање стана, 
и периодичну набавку опреме за домаћин-
ство,  обезбеђују се у буџету Града. 

Члан 35.

Уколико у неком периоду, нема кори-
сника са сопствене територије, град Срем-
ска Митровица  може  понудити смештај 
деци и омладини без родитељског старања 
из општина у окружењу.

Односи из става 1. овог члана, ближе се 
уређују уговором. 

VII     СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА 

Члан 36.

Социјално становање у заштићеним 
условима је обезбеђивање смештаја за со-
цијално угрожене  избеглице и интерно 
расељена лица и породице, као и социјал-
но угрожена лица и породице из локал-
не заједнице, заинтересоване за овај вид 
стамбеног збрињавања, које  се организује 
на подручју града Сремска Митровица, у 
посебним, за то предвиђеним  објектима 
(у даљем тексту: објекти за социјално ста-
новање у заштићеним условима).

Члан 37.

Објектима  за  социјално  становање  
у  заштићеним  условима, који су у влас-
ништву Града,  управља  Центар  за со-
цијални рад и  одговоран  је за њихово на-
менско коришћење. 
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Члан 38.

Трошкови текућих поправки и одржа-
вања објеката за социјално становање у 
заштићеним условима, финансирају се из 
буџета града Сремска Митровица.

Члан 39.

Корисници стамбених јединица, не 
могу стећи право својине на стамбеним 
јединицама које користе.

Намена објеката за социјално стано-
вање у заштићеним условима не може се 
мењати, све док постоји стање социјалне 
потребе корисника. Уколико престане ова 
потреба, Град може променити намену 
објекта, али се он може користити искљу-
чиво за потребе социјалне заштите.

Члан 40.

Право на смештај у објектима социјал-
ног становања у заштићеним условима 
имају:

1. социјално угрожена  лица  и породице 
до 6 чланова, које због физичких или мен-
талних болести, хроничне  болести  или  
инвалидитета члана породице, не могу да 
обезбеде нормалне услове за живот,

2. самохрани родитељи, 
3. стара  лица – самци и парови, спо-

собни да живе самостално,
4. домаћин зграде за социјално стано-

вање.

Комисија за избор корисника и 
домаћина социјалног становања

Члан 41.

Комисију за избор корисника и домаћи-
на објекта за социјално становање  у за-
штићеним условима именује Градоначел-
ник и  састављена је од представника Цен-
тра за социјални рад и надлежне Градске 
управе. 

Комисија обавља следеће послове:
- на  предлог  Центра  за социјални рад,  

расписује  Јавни позив  за доделу  на  ко-
ришћење слободног стана и објављује га 
на огласној табли Центра и Градске упра-
ве, њиховим званичним интернет презен-
тацијама и у локалним штампаним ме-
дијима,

- разматра и бодује поднете пријаве,
- утврђује   предлог  листе  корисника  

и објављује  га  на огласној табли Центра 
за социјални рад и Градске управе и њихо-
вим званичним интернет презентацијама,

- сачињава  листу потенцијалних канди-
дата за домаћина објекта социјалног ста-
новања у заштићеним условима и упућује 
је Центру за социјални рад ради стручне 
обраде,

- приговоре уложене на предлог листе, 
упућује Градском већу,

- утврђује коначну листу и објављује је 
на огласној табли Центра и Градске упра-
ве и на њиховим званичним интернет пре-
зентацџијама,

- предлаже Центру за социјални рад 
закључење  уговора  са  корисницима, ут-
врђеним коначном листом.

Домаћин објекта за социјално 
становање

Члан 42.

Домаћин објекта за социјално стано-
вање је радно способно лице, члан со-
цијално угрожене породице избеглица или 
социјално угрожене породице са терито-
рије града Сремска Митровица.   

Члан 43.

На основу пријава на јавни позив, Ко-
мисија за избор корисника утврђује листу 
потенцијалних домаћина објекта за со-
цијално становање у заштићеним услови-
ма, и доставља је Центру за социјални рад 
на стручну обраду. 

На основу дијагностичке процене лич-
ности и њених интелектуалних капаците-
та, Центар даје мишљење о кандидатима.

Комисија за избор корисника на основу 
стручног мишљења Центра, бира домаћи-
на социјалног становања.
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Члан 44.

Центар за социјални рад спроводи обу-
ку домаћина социјалног становања.

Надзор и контролу над радом домаћина 
врши Центар за социјални рад. 

Члан 45.

Домаћин је у обавези да: 
- прође обуку коју организује Центар за 

социјални рад,
- развија и одржава добросуседске од-

носе  са корисницима објекта за социјално 
становање у заштићеним условима и ду-
гим комшијама,

- подстиче узајамну подршку и помоћ 
међу станарима,

- са пажњом доброг домаћина прати на-
менско коришћење објекта и опреме,

- предузима мере отклањања опасности 
за настанак штете на објекту,

- стара се о одржавању чистоће зајед-
ничких просторија у објекту и непосред-
ном окружењу објекта,

- сарађује са Центром за социјални рад 
и информише га о свим потребама и про-
блемима,

- без одлагања обавештава Центар о по-
треби предузимања радова које се изводе 
као хитна интервенција. 

Члан 46.

Домаћин и Центар за социјални рад 
закључују уговор којим се регулишу међу-
собна права  и обавезе. 

Уколико домаћин не поштује одредбе 
уговора и не испуњава предвиђене обаве-
зе, Центар за социјални рад ће раскинути 
уговор са њим, а потом покренути посту-
пак избора новог домаћина. 

Раскидом уговора, домаћин и чланови 
његовог породичног домаћинства губе 
право коришћења стамбене јединице у 
згради за социјално становање у заштиће-
ним условима.

Обавезе и одговорности корисника и 
пружаоца услуга

Члан  47.

Корисник ће са Центром за социјални 
рад, закључити уговор о међусобним пра-
вима и обавезама.

Корисник је обавезан:
1. да смештај користи искључиво за 

лично становање и становање чланова ње-
говог домаћинства;

2. да се усели у додељену стамбену је-
диницу у року од 30 дана од дана предаје 
стана на коришћење;

3. да стамбену јединицу, додељену 
опрему и инвентар, као и заједничке про-
сторије, инсталације и дворишни простор, 
користи са пажњом доброг домаћина, те 
да о свим недостацима и оштећењима пра-
вовремено обавести домаћина социјалног 
становања или Центар;

4. да поштује утврђени кућни ред;
5. да уредно плаћа трошкове комунал-

них услуга и електричне енергије;
6. да сарађује са овлашћеним лицима 

Центра за социјални рад и домаћином 
зграде за социјално становање;

7. да омогући овлашћеним лицима Цен-
тра за социјални рад неодложан улазак у 
додељену стамбену јединицу у циљу кон-
троле наменског и правилног коришћења 
смештаја, задужене опреме и инвентара, 
ради контроле  инсталација, противпо-
жарних и других безбедносних аспеката 
становања.;

8. да у року од 8 (осам) дана обаве-
сти Центар о промени броја чланова до-
маћинства или другој статусно-имовин-
ској промени од утицаја на услове и начин 
коришћења додељеног стана у згради за 
социјално становање у заштићеним усло-
вима;

9. да без одлагања преко домаћина со-
цијалног становања обавести Центар за 
социјални рад о потреби предузимања ра-
дова на објекту, а посебно у случају хит-
них интервенција;

10. да се придржава одредаба закључе-
ног уговора.
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Корисник је одговоран за:
сваку штету која настане на стану, 

објекту, инсталацијама, заједничким про-
сторијама, опреми и инвентару који при-
пада стамбеном објекту, насталу намером 
или неправилним коришћењем од стране 
њега лично, чланова његовог породичног 
домаћинства или других лица која се у 
стану налазе са његовим одобрењем,  те је 
дужан да је надокнади.

Корисник не може:
1. додељени стан дати трећим лицима 

на коришћење или закуп;
2. вршити адаптацију, реконструк-

цију или преправке на стану датом на ко-
ришћење, без сагласности надлежног ор-
гана градске управе;

3. отуђити додељену опрему и инвен-
тар.

Члан 48.

Центар је обавезан:
1. да  управља стамбеним јединицама, 

односно објектима социјалног становања 
и стара се о текућим поправкама и одржа-
вању зграде и заједничких просторија;

2. да редовно врши контролу наменског 
коришћења стамбених јединица од стране 
корисника и чланова њиховог домаћинства;

3. да једном годишње врши редовну ре-
визију;

4. да обави ванредну ревизију, у слу-
чају измене околности које су од значаја 
за остваривање права на коришћење стам-
бене јединице. 

Члан 49.

Ако у току трајања уговора дође до про-
мене у корисниковом породичном, радном 
или имовинском статусу која је од утицаја 
на његово право коришћења објекта со-
цијалног становања у заштићеним усло-
вима, тако да корисник више не испуњава 
услове под којима је остварио право на со-
цијално становање,  Центар ће спровести 
поступак провере и испитивања тих окол-
ности,  те ће на основу утврђених чињени-
ца,  Комисија коју је образовао директор 
Центра, донети одлуку о раскиду Уговор 
са корисником, са отказним роком који не 
може бити краћи од 30 календарских дана. 

Ако из било ког разлога дође до проме-
не броја чланова домаћинства, преоста-
ли чланови домаћинства имају право да 
предметни стан под истим условима кори-
сте најдуже још годину дана.

У том периоду, Центар за социјални рад 
ће извршити ревизију статуса чланова до-
маћинства, те уколико испуњавају услове 
за наставак коришћења стана  за социјал-
но становање у заштићеним условима, 
биће закључен нови Уговор о коришћењу 
стана. 

У циљу рационализације коришћења 
објекта социјалног становања, Центар 
ће размотрити могућност доделе другог 
адекватног стана, у складу са променом 
броја чланова.

Ако се у току поступка ревизије утврди 
да домаћинство више не испуњава услове 
за остваривање права на социјално стано-
вање у заштићеним условима, Центар, на 
основу одлуке  Комисије из става 1. овог 
члана, раскида уговор о смештају, са от-
казним роком који не може бити краћи од 
30 дана.

Ревизија

Члан 50.

Ревизија може бити редовна и ванред-
на.

Редовна ревизија је поступак који Цен-
тар за социјални рад спроводи обавезно 
једном годишње, а који подразумева про-
веру испуњености услова за остваривање 
права на  смештај у објекту за социјално 
становање у заштићеним условима, који 
се односе на статус корисника и чланова 
његовог породичног домаћинства и по-
штовање одредаба уговора о кориштењу 
стана.

Ванредна ревизија је поступак провере 
испуњености услова за остваривање права 
на  смештај у поменутом објекту,  услед 
промењених околности у корисниковом 
породичном, радном или имовинском ста-
тусу. 
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Члан 51.

Поступак ревизије спроводи Центар за 
социјални рад на основу интервјуа са ко-
рисницима, непосредним увидом у стање 
стамбених јединица и докумената подне-
тих од стране корисника или прибавље-
них по службеној дужности.

По службеној дужности, Центар при-
бавља податке о примањима чланова 
домаћинства, непокретностима које по-
седују, радном ангажману и уредном 
плаћању комуналних и других трошкова 
становања. 

Корисници су дужни да поднесу меди-
цинску документацију, као и све друге до-
казе које сматрају релевантним за оства-
ривање права на коришћење стамбене је-
динице у објекту за социјално становање 
у заштићеним условима.  

 
Престанак права на смештај

Члан 52.

Кориснику престаје право на ко-
ришћење објекта за социјално становање 
у заштићеним условима: 

1. Споразумним раскидом  уговорних 
страна;

2. Када испуни услове за неки други об-
лик збрињавања;

3. Ако дође до промене у породичном, 
радном или имовинском статусу која је 
од утицаја на испуњавање услова за ко-
ришћење стана у згради за  социјално ста-
новање у заштићеним условима;

4. Када не користи  стан у периоду ду-
жем од 30 дана без оправданог разлога и 
обавештавања Центра;

5. Када ненаменски користи простор 
и опрему или наноси штету стану, зајед-
ничким просторијама, инсталацијама или 
уређајима у стамбеној згради;

6. Ако ремети и не поштује правила 
кућног реда и тиме омета друге кориснике 
у несметаном коришћењу смештаја;

7. Ако не измирује редовно обавезу 
плаћања електричне енергије и комунал-
них услуга;  

8. Ако без одобрења надлежног органа 
градске управе изводи радове на стану, 
врши адаптацију, реконструкцију или пре-
правке стана;

9. Ако цео стан користи за обављање 
пословне делатности или га издаје  у за-
куп;

10. Ако не дозволи да се обави контро-
ла коришћења стамбене јединице од стра-
не овлашћених лица Центра, или редовна 
или ванредна ревизија у погледу статуса 
корисника и чланова његовог домаћин-
ства;

11. На лични захтев;
12. Смрћу.

VIII   САВЕТОВАЛИШТЕ 
ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

Члан 53.

Саветовалиште за брак и породицу је 
институционални оквир у коме се кроз 
системски  приступ и саветодавно - тера-
пијски рад,  препознају  промене  у  функ-
ционисању  савремене породице и сходно 
томе, обликује  друштвени одговор на ра-
стуће проблеме.

Члан 54.

Саветовалиште за брак и породицу у 
домену саветовања и терапије:

1. Заинтересованим грађанима пружа 
основне информације о саветодавно - те-
рапијском раду Саветовалишта, процењује 
њихове потребе, индикације за третман у 
Саветовалишту, прихвата у третман или 
их упућује на друге одговарајуће службе 
или институције.

2. Обавља непосредан саветодавно - те-
рапијски рад са појединцима, паровима и 
породицама са проблемима брачног и по-
родичног живљења у свим фазама живот-
ног циклуса породице.

3. У складу са потребама појединог слу-
чаја  сарађује са колегама и стручњацима 
Центра  и осталих релевантних служби и 
институција.

4. Води евиденцију и документацију о 
саветодавно - терапијском раду са клијен-
тима.

5. Прати и усавршава праксу савето-
давно - терапијског рада са клијентима у 
оквиру системске породичне терапије.                   



13

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                    Број  12  16. октобар 2018.  

IX   ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ        
              
                                                  

Члан 55.

Право на једнократну помоћ, обе-
збеђује се лицу (односно породици) које 
се изненада или тренутно нађе у стању со-
цијалне потребе.

Једнократна помоћ може бити новчана 
или у натури.

 
Члан 56.

Висину једнократне помоћи утврђује 
Центар за социјални рад, односно градска 
Комисија за доделу једнократне помоћи у 
натури, ценећи тренутну ситуацију у којој 
се подносилац захтева налази.

Правилник о поступку утврђивања пра-
ва на једнократну помоћ у натури, доноси 
Градско веће.

Једнократна  помоћ  не  може  бити  
већа  од  просечне зараде по запосленом 
остварене у граду Сремска Митровица, у 
месецу  који претходи месецу у коме се  
врши исплата.

Члан 57.

Једнократна помоћ може се исплатити 
једном или више пута у току године, у за-
висности од стања у коме се  лице или ње-
гова породица налазе.

Члан 58.

Право на једнократна помоћ, остварује 
се на основу поднетог захтева  и изузет-
но, по службеној дужности, у случају да 
се ради о болесним, тешко покретним и 
лицима под старатељством Центра за со-
цијални рад.

Захтев из претходног става, подноси се 
Центру за социјални рад, односно Коми-
сији за доделу једнократне помоћи у на-
тури, заједно са  осталом документацијом, 
која је по оцени Центра, односно Коми-
сије, неопходна за решавање поднетог 
захтева.

Члан 59.

У циљу унапређења услуга социјалне 
заштите, пружањем подршке најугроже-
нијим члановима заједнице кроз радно ан-
гажовање, Град Сремска Митровица може 
основати Канцеларију за смањење сиро-
маштва.

Акт о оснивању Канцеларије за смањење 
сиромаштва доноси Градско веће Града 
Сремска Митровица.

Х    БЕСПЛАТАН ОБРОК У 
НАРОДНОЈ КУХЊИ

Члан 60.

Бесплатан оброк у Народној кухињи 
обезбеђен је корисницима новчане со-
цијалне помоћи.

Изузетно, бесплатан оброк могу користи-
ти и друга лица, ако им  је, по оцени стручног 
тима Центра за социјални рад, коришћење 
услуга Народне кухиње неопходно.

Члан 61.

Центар за социјални рад решењем ут-
врђује право на коришћење бесплатног 
оброка у Народној кухињи и списак кори-
сника доставља Црвеном крсту Сремска 
Митровица, који организује припрему (у 
складу са одредбама  Закона о јавним на-
бавкама)  и врши расподелу и дистрибу-
цију бесплатних оброка.           

Члан 62.

Бесплатни оброци у Народној кухињи су: 
топли оброци за становнике градског насеља 
Сремска Митровица, Мачванске Митровице  
и Лаћаркa (сваког радног дана један кувани 
оброк дневно) и ланч пакети за становнике 
села, у количини предвиђеној за цео месец, 
континуирано, целе године.  

Члан 63.

Средства за финансирање рада Народ-
не кухиње, обезбеђују се у буџету Града 
Сремска Митровица, као основном извору 
финансирања, као и из других извора (до-
нације, поклони и други извори) у складу 
са законом.
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Број оброка одређиваће се за сваку 
буџетску годину, у зависности од располо-
живих средстава.

XI   ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА
СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ 
ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 64.

Опрема корисника за смештај у устано-
ву социјалне заштите или другу породицу 
обухвата: одећу, обућу и трошкове  прево-
за корисника до установе , односно поро-
дице.

Право на опрему из претходног ста-
ва има лице које се упућује на смештај у 
установу социјалне заштите, или другу 
породицу, а ту опрему не може сам обе-
збедити, нити му је могу обезбедити срод-
ници који су, према прописима о браку 
и породичним односима, дужни да уче-
ствују у његовом издржавању.

Члан 65.

Врсту и количину опреме из претход-
ног члана утврђује Центар за социјални 
рад, у зависности од потребе корисника.

XII   ФИНАНСИРАЊЕ ДНЕВНОГ
БОРАВКА ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И
ОДРАСЛИХ ЛИЦА СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И
ТРОШКОВА ИСХРАНЕ УЧЕНИКА
ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Члан 66.

Корисници Дневног боравка, (и њи-
хов пратилац) имају право на надокна-
ду трошкова превоза у висини стварних 
трошкова цене карте у јавном саобраћају.

                 
Члан 67.

Средства потребна за пружање услуге 
Дневног боравка деци, омладини и одрас-
лим лицима са сметњама у развоју, обе-
збеђују се у буџету града Сремска Митро-
вица.

Висина средстава из става 1. овог чла-
на одређује се у складу са нормативима и 
стандардима за пружање услуге Дневног 
боравка деци, омладини и одраслим лици-
ма са сметњама у развоју, који су прописа-
ни посебним Правилником, који, на пред-
лог управе надлежне за послове социјалне 
заштите, доноси Градско веће града Срем-
ска Митровица.

У буџету града Сремска Митровица 
обезбеђују се и средства за исхрану уче-
ника ШОСО „Радивој Поповић“, и то је-
дан оброк дневно, током школске године.

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

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Из буџета града финансирају се плате 
радника ангажованих на обављању посло-
ва поверених Служби за локалне услуге 
Центра за социјални рад „Сава“.

Члан 69.

О захтевима за остваривање права из 
ове Одлуке ( изузев права из чл.8 и чл.36.), 
у првом степену решава Центар за со-
цијални рад.

О жалбама против решења Центра, о 
правима из оквира права и дужности гра-
да, решава надлежна Градска управа.

Члан 70.

Ступањем на снагу ове Одлуке, пре-
стаје да важи Одлука о правима грађана у 
области социјалне заштите на територији 
града Сремска Митровица („Сл.лист гра-
да Сремска Митровица“ бр.,13/15, 3/16, 
14/16, 10/17 и 17/17).
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Члан 71.

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

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 55-10/2018-I
Дана 16.10.2018.године
Сремска Митровица

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

228.

На основу члана  11. став 4. члана 22. 
став 1. и 8. члана 23. став 7, 9. и 10. и члана 
25. став 7. Закона о финансијској подршци 
породици са децом („Сл.гласник РС“ бр 
113/17 и 50/18) и чл. 35. тачка 7. Статута 
града Сремска Митровица ( „Сл.лист гра-
да Сремска Митровица“ бр.13/12 и 6/18) 
Скупштина града Сремска Митровица, на 
седници одржаној 16.10.2018.године,  до-
нела је

О Д Л У К У

О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ 

ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1

Овом Одлуком утврђује се право мајке 
(оца) на финансијску подршку за прво-
рођено дете из буџета града Сремска Ми-
тровица.

Члан 2.

Право на финасијску подршку за прво-
рођено дете, може остварити мајка која је 
држављанин Републике Србије, која има 
пребивалиште на територији Града Срем-
ска Митровица и која непосредно брине о 
свом прворођеном детету.

Право на финансијску подршку  за 
прворођено дете може остварити и отац 
детета, који испуњава услове  из става 1. 
овог члана,  уколико је мајка детета стра-
ни држављанин, није жива, напустила је 
дете, лишена је родитељског права, или је 
из објективних разлога, спречена да  непо-
средно брине о детету.

Члан 3.

Средства за финансијску подршку за 
прворођено дете, обезбеђују се у буџету 
града Сремска Митровица.

Члан 4.

Право на финансијску подршку за пр-
ворођено дете, остварује се на основу под-
нетог захтева.

Захтев за остваривање овог права, под-
носи мајка, односно отац детета, одмах 
након рођења, у здравстваној установи у 
којој је дете рођено, или директно  над-
лежној градској управи, најкасније до на-
вршених годину дана живота детета.

Захтев поднет у здравственој установи, 
на основу овлашћења мајке односно оца 
детета, овлашћени радник здравствене 
установе шаље надлежном органу елек-
тронским путем, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ и 
услуге од поверења у електронском по-
словању.

По захтеву из става 1. овог члана, ре-
шење доноси градска управа надлежна за 
послове социјалне заштите.

Члан 5.

Финансијска подршка породици за пр-
ворођено дете не може се остварити ако 
родитељи у моменту подношења захтева 
живе у иностранству.
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Члан 6.

Право на финансијску подршку за пр-
ворођено дете, остварује се на основу под-
нетог захтева и следећих доказа:

- Извода из матичне књиге рођених за 
дете за које се подноси захтев,

- Уверења о држављанству Републике 
Србије мајке,

- Пријави пребивалишта мајке,
- Уверења надлежног Центра за со-

цијални рад да се подносилац захтева не-
посредно брине о детету,

- Изјави мајке да родитељи детета за 
које се подноси захтев, не живе у ино-
странству,

- Фотокопије картице текућег рачуна 
подносиоца захтева.

Члан 7.

Финансијска помоћ за прворођено дете 
се исплаћује у једнократном износу, у ви-
сини од 30.000,00 динара. 

Члан 8.

По жалби на решење из члана 4. став 
4. ове Одлуке,  у другом степену решава 
Градско веће.

Члан 9.

Ступањем на снагу ове Одлуке, пре-
стаје да важи Одлука о пружању финан-
сијске помоћи породици за прворођено 
дете („Сл. лист града Сремска Митрови-
ца“ бр 10/11 и 17/12).

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Сремска Митровица“

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 553-1094/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

229.

На основу члана 34, 35. и 37. Закона о 
финансијској подршци породици са де-
цом („Сл.гласник РС“ бр 113/17 и 50/18)  
и члана 35. тачка 7. Статута града Срем-
ска Митровица („Сл.лист града Сремска 
Митровица“, бр.13/12 и 6/18), Скупшти-
на града Сремска Митровица, на седници 
одржаној 16.10.2018.године, донела је 

О Д Л У К У 

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА 
БОРАВКА ДЕЦЕ   У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
„ПЧЕЛИЦА“ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се регресирање 
трошкова целодневног и полудневног 
боравка деце у Предшколској установи 
„Пчелица“ (у даљем тексту: Предшколска 
установа) из буџета града Сремска Ми-
тровица, у висини учешћа корисника у 
цени услуге.

Члан 2.

Право на регресирање трошкова борав-
ка у Предшколској установи, имају  деца 
са сметњама у развоју и инвалидитетом 
која похађају редовну васпитну групу,а 
не остварују право на дечји додатак, као 
и деца смештена у хранитељске и стара-
тељске породице - која не остварују право 
на дечји додатак.

Деца са сметњама у развоју и деца са 
инвалидитетом  за које је остварено пра-
во на накнаду зараде  за време одсуства 
са рада ради посебне неге детета, не могу 
остварити право на регресирање трошко-
ва боравка у ПУ „Пчелица“.

Члан 3.

Оправима из члана 2. ове Одлуке, на 
основу поднетог захтева, у првом степену 
решава  Градска управа надлежна за по-
слове социјалне заштите.
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Члан 4.

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

Члан 5.

Захтев за регресирање трошкова бо-
равка у Предшколској установи подноси 
један од родитеља.

Подносилац захтева мора да има пре-
бивалиште на подручју града Сремска 
Митровица.

Право на регресирање трошкова борав-
ка у Предшколској установи, остварује се 
на основу :

- Решења о смештају детета у храни-
тељску или старатељскупородицу, или 
мишљења Интерресорне комисије (када 
су у питању деца са сметњама у развоју и 
деца са инвалидитетом),

- Потврде Предшколске установе о 
упису детета,

- Потврде о неостваривању права на 
накнаду зараде за време одсуства са рада 
ради посебне неге детета, за децу са 
сметњама у развоју и инвалидитетом,

- Потврде о неостваривању права на 
дечји додатак.

Члан 6.

Месечни извештај о боравку деце за 
коју су донета решења о признавању пра-
ва на регресирање трошкова, Предшкол-
ска установа доставља надлежној Град-
ској управи најкасније до 3. у месецу,  за 
претходни месец.

Средства за регресирање трошкова 
Предшколској установи, обрачунавају се 
на основу броја деце са признатим правом  
из члана 2. ове Одлуке, броја дана које је 
свако од њих претходног месеца провело у 
Предшколској установи и цене услуга коју 
плаћа корисник.

Члан 7.

Право на регресирање трошкова борав-
ка у Предшколској установи, остварено у 
складу са овом Одлуком, признаје се од 
дана поднетог захтева, до истека текуће 
школске године.

Члан 8.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 
да важи Одлука о регресирању трошкова 
боравка деце у Предшколској установи 
„Пчелица“ („Сл.лист града Сремска Ми-
тровица“ бр.13/15).

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 553-1093/2018-I
Дана 16.10.2018.године
Сремска Митровица

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

230.

На основу члана 6. Закона о начину 
одређивања максималног броја запосле-
них у јавном сектору („Службени гласник 
РС“, број 68/2015 и 81/2016 – Одлука УС), 
Одлуке о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систе-
му локалне самоуправе за 2017. годину 
(„Службени гласник РС“, број 61/2017, 
82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 и 
45/2018) и члана 35. став 1. тачка 7. Ста-
тута града Сремска Митровица („Служ-
бени лист Града Сремска Митровица“, 
број 13/2012 и 6/2018), Скупштина Града 
Сремска Митровица, на седници одржа-
ној 16.10.2018.године, донела је 
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ 
ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запо-
слених на неодређено време у организа-
ционим облицима који чине систем јав-
ног сектора Града Сремска Митровица за 
2017.годину („Сл.лист Града Сремска Ми-
тровица“, број 12/2017, 13/2017, 18/2017, 
2/2018, 4/2018 и 9/2018), мења се члан 4. 
тако да сада гласи: 

„Максималан број запослених на неод-
ређено време у организационим облицима 
који чине систем локалне самоуправе Гра-
да Сремска Митровица у смислу члана 2. 
ове Одлуке, је: 
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Члан 2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 021-89/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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231.

На основу члана 9. Закона о планском 
систему Републике Србије („Сл.гласник 
РС“ бр.30/2018) и члана 36. Статута Гра-
да Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица“,  бр.13/2012 
и 6/2018) Скупштина Града Сремска 
Митровица, на седници одржаној дана 
16.10.2018.године, доноси

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ РЕВИЗИЈИ 
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
2010-2020

Члан 1.

Приступа се ревизији Стратегије одр-
живог развоја Града Сремска Митровица 
2010-2020. 

Члан 2.

Циљ ревизије Стратегије је утврђивање 
нивоа остварености циљева дефинисаних 
Стратегијом, идентификација области у 
којима се може остварити додатни напре-
дак, дефинисање оквира рада за будуће ак-
тивности чијим спровођењем ће се допри-
нети укупном економском и друштвеном 
напретку у граду Сремска Митровица, да  
се обезбеди одржив друштвено-економ-
ски развој града Сремска Митровица кроз 
континуитет процеса стратешког плани-
рања усмереног на уједначавање развоја 
и ангажовање локалних ресурса, широ-
ке грађанске партиципације и укључења 
свих релевантних чинилаца и унапређење 
квалитета живота свих грађана. 

Члан 3.

Овлашћује се Градоначелник града 
Сремска Митровица да формира Тим за 
ревизију Стратегије одрживог развоја Гра-
да Сремска Митровица 2010-2020. 

Члан 4.

 Техничку подршку у процесу израде 
ревизије Стратегије пружиће Канцеларија 
за локални економски развој. 

Члан 5.

Рок за израду ревизије стратегије је 9 
(девет) месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 016-3/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

232.

На основу члана 20. став 1. тачка 7.  и 
члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018)и члана 35. тачка 7. Статута Гра-
да Сремска Митровица („Сл лист Града 
Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/2018), 
Скупштина Града Сремска Митровица, на 
својој седници одржаној 16.10.2018.годи-
не, донела је

О Д Л У К У

О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 
ИСТИЦАЊА ОБЕЛЕЖЈА 

НА „ТРГУ ИНВЕСТИТОРА“ У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
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Основна одредба

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се место, на-
чин и одређују критеријуми за истицање 
обележја компанија које су у протеклом 
периоду инвестирале значајна средства на 
подручју Града Сремска Митровица и на 
тај начин допринеле укупном развоју Гра-
да.

Локација парцеле и одређивање 
симболичног назива

Члан 2.

Град Сремска Митровица, у оквиру 
сталних активности за одржавање по-
стојећих и привлачење нових инвести-
ција, одређује парцелу број 5887/1 к.о. 
Сремска Митровица као место које ће 
носити симболичан назив „Трг инвести-
тора“, (у даљем тексту: Трг инвестито-
ра), а која је  посебно уређена садржаји-
ма пејзажне архитектуре, хортикултуре и 
урбаног мобилијара, тако да има свечани 
карактер и да на њој буде омогућено при-
годно постављање обележја у виду заста-
ва компанија из члана 1.ове Одлуке, које 
испуњавају критеријуме за постављање 
својих обележја прописане овом Одлуком. 

Локација парцеле је у улици Палан-
ка, са северне стране граничи се са са-
обраћајницом Р103, са источне стране са 
саобраћајницом Р 116, са јужне и запад-
не стране каналом. Парцела се налази на 
важној саобраћајној раскрсници на уласку 
у град, југозападно у односу на кружну 
раскрсницу „Румска малта“.

Услови за истицање обележја

Члан 3.

Право на истицање обележја – заставе 
имају компаније које испуњавају следеће 
услове:

1. Имају најмање 100 запослених рад-
ника на територији градског насеља Срем-
ска Митровица или 50 на територији при-
градских насеља односно села која припа-
дају Граду Сремска Митровица као локал-
ној самоуправи;

2. Имале су инвестиције на територији
Града Сремска Митровица после доно-
шења Стратегије одрживог развоја Града 
Сремска Митровица 2010.године;

3. Баве се претежно производном де-
латношћу на територији Града Сремска 
Митровица као локалне самоуправе;

4. У којима ниједан носилац права јавне
својине (Република, Аутономна Покраји-
на, локална самоуправа) или правно лице 
основано од носиоца права јавне својине, 
односно било који буџетски корисник, 
нема власнички удео;

5. Дају писану сагласност за истицање
обележја;

6. Поднесу пријаву надлежном радном
телу Града Сремска Митровица на начин 
прописан овом Одлуком.

Изузетно, право на истицање обележја 
– заставе могу имати компаније које не ис-
пуњавају услове   из тачке 1. и 2. из  прет-
ходног става уколико:

1. Имају посебан значај за развој ин-
дустријских зона, увођење и развој нових 
технологија или пренос знања;

2. Баве се производном делатношћу која
је традиционално обављана на територији 
Града Сремска Митровица (прехрамбена, 
дрвопрерађивачка, хемијска и сл.)

Начин и поступак избора компанија 
чија се обележја истичу на Тргу 

инвеститора

Члан 4.

У циљу избора компанија које испуња-
вају услове за истицање својих застава на 
Тргу инвеститора, Градоначелник Града 
образује посебно радно тело.

Задатак радног тела из претходног ста-
ва је да утврди које правно лице испуњава 
услове прописане овом Одлуком за исти-
цање свог обележја на Тргу инвеститора, 
као и да прати и промовише рад истих у 
наредном периоду.
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Члан 5.

Радно тело из члана. 4 ове Одлуке ће 
у року од 15 дана од дана доношења акта 
Градоначелника о његовом именовању, 
путем званичног сајта Града Сремска Ми-
тровица позвати инвеститоре који желе да 
се промовишу истицањем својих обележја 
на Тргу инвеститора у складу са услови-
ма прописаним овом Одлуком, да своје 
пријаве са документацијом којом доказују 
испуњење прописаних услова, доставе у 
одређеном року радном телу.

По утврђивању испуњености услова, 
радно тело ће подносиоце пријава обаве-
стити о времену и начину истицања обе-
лежја.

Члан 6.

Компанија која по истицању својих 
обележја на Тргу инвеститора наруши 
утврђене критеријуме који су били опре-
дељујући за њено промовисање исти-
цањем обележја, или на други начин нане-
се штету угледу Града, губи право да њено 
обележје буде истакнуто на Тргу инвести-
тора.

Наступање чињенице из претходног 
става, на основу валидних података кон-
статује радно тело из члана 4. ове Одлу-
ке и на погодан начин о томе обавештава 
привредног субјекта о коме је реч и јав-
ност Сремске Митровице.

Члан 7.

Носиоци јавних овлашћења, без обзира 
на врсту делатности којом се баве немају 
право на истицање својих обележја на 
Тргу инвеститора.

Одржавање комуналног реда на 
Тргу инвеститора

Члан 8.

О одржавању чистоће на Тргу инвести-
тора стараће се ЈКП „Комуналије“ Срем-
ска Митровица, на начин  како се, у складу 
са посебном Одлуком стара о одржавању 
чистоће на јавним површинама.

Члан 9.

Контролу одржавања комуналног реда 
на Тргу инвеститора, у складу са својим 
овлашћењима прописаним законом, обав-
љаће комунална полиција.

Ступање на снагу Одлуке

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 015-6/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

233.

На основу члана 35. тачка 33. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној  16.10.2018. 
године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

ДОНОСИ СЕ Локални акциони план за 
унапређење положаја избеглица, интерно 
расељених лица и повратника по основу 
споразума о реадмисији, тражилаца азила 
и миграната, на територији града Сремска 
Митровица за период 2018-2022.године.

Саставни део овог закључка је Локални 
акциони план за унапређење избеглица, 
интерно расељених лица и повратника по 
основу споразума о реадмисији, тражила-
ца азила и миграната, на територији града 
Сремска Митровица за период 2018-2022.
године.



23

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                    Број  12  16. октобар 2018.  

II

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Сл. листу 
града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 55-6/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

A

,

,

2018 2022
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234.

На основу члана 35. тачка 33. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној  16.10.2018. 
године, донела је

З А К Љ У Ч А К

I

ДОНОСИ СЕ Aкциони план за укљу-
чивање грађана у процесу доношења 
одлука о трошењу средстава прикупље-
них по основу пореза на имовину.

Саставни део овог закључка је Aкцио-
ни план за укључивање грађана у процесу 
доношења одлука о трошењу средстава 
прикупљених по основу пореза на имови-
ну.

II

Овај закључак ступа на снагу даном до-
ношења, а биће објављен у „Сл.листу гра-
да Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 436-496/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

2018.
2021.
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235.

На основу члана 59. Закона о јавним пре-
дузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и 
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Гра-
да Сремске Митровице, („Сл.лист гра-
да Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на изменe и до-
пуне Програма пословања ЈП „Срем 
гас“ Сремска Митровица за 2018.годину, 
усвојенe од стране Надзорног одбора на 
седници одржаној 11.10.2018.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 023-103/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

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

236.

На основу члана 35. тачка 23. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 
и 6/2018) и члана 22. Одлуке о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу 
за одржавање стамбеног и пословног 
простора „Градско становање“ Сремска 
Митровица, („Сл.лист града Сремска Ми-
тровица“, бр.12/2016), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржа-
ној 16.10.2018.године, донела је

О Д Л У К У

I

ДОНОСЕ СЕ измене Плана и програ-
ма пословања ДОО „Градско становање” 
Сремска Митровица за 2018.годину.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 023-100/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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2016 2017

1 4 4

2 1 1

3 4 4

: 9 9

31.12.2017

1 – 2

2 – 1

3 – 1

4 1

5 – 1

6 – 2

7 – 1

: 9
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. .
2018.

1 2 3
1

512
( )

933,000.00 1,393,000.00 460,000.00

5122 100,000.00 170,000.00 70,000.00

5123 60,000.00 210,000.00 150,000.00
5129 .

( , ., )
50,000.00 30,000.00 20,000.00

5130 ( ) 120,000.00 200,000.00 80,000.00

51330 140,000.00 140,000.00 0.00
51331 200,000.00 230,000.00 30,000.00
51332 13,000.00 13,000.00 0.00
5149 ( .

, )
250,000.00 400,000.00 150,000.00
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2 52 11,350,000.00 11,490,000.00 140,000.00
5200 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00
5210 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
5250 ( ) 400,000.00 400,000.00 0.00
5260 ( ) 570,000.00 570,000.00 0.00
5291 ( ) 300,000.00 300,000.00 0.00

5292
( )

80,000.00 220,000.00 140,000.00

3 53 14,180,000.00 17,750,000.00 3,570,000.00
5311 150,000.00 120,000.00 30,000.00
5312 220,000.00 350,000.00 130,000.00
5390 4,500,000.00 4,000,000.00 500,000.00
53901 800,000.00 1,500,000.00 700,000.00
53902 500,000.00 700,000.00 200,000.00

53903 600,000.00 1,500,000.00 900,000.00
53904 400,000.00 100,000.00 300,000.00

53905 100,000.00 100,000.00 0.00
53906 100,000.00 50,000.00 50,000.00
53907 150,000.00 150,000.00 0.00

53908 350,000.00 800,000.00 450,000.00
53909 6,000,000.00 7,300,000.00 1,300,000.00
5359 , 250,000.00 300,000.00 50,000.00
5390 60,000.00 80,000.00 20,000.00
53910 0.00 300,000.00 300,000.00

53911 0.00 400,000.00 400,000.00
4 55 2,700,000.00 2,590,000.00 110,000.00

5504 . .
, .

50,000.00 30,000.00 20,000.00

5507 100,000.00 300,000.00 200,000.00
5509

( , )
120,000.00 160,000.00 40,000.00

5510 (
)

150,000.00 200,000.00 50,000.00

5511 ( ) 50,000.00 80,000.00 30,000.00

5519 ( ,
)

40,000.00 60,000.00 20,000.00

5523 40,000.00 60,000.00 20,000.00

5530 300,000.00 200,000.00 100,000.00
5550 0.00 50,000.00 50,000.00
5559 150,000.00 150,000.00 0.00
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5591 ( ) 500,000.00 700,000.00 200,000.00
5599 .( ) 0.00

55991 10% 1,200,000.00 600,000.00 600,000.00

5

5699 0.00

29,163,000.00 33,223,000.00 4,060,000.00
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237.

 
На основу члана 35.  став 1. тачка 

23. Статута Града Сремске Митровице, 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“ 
бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржа-
ној 16.10.2018.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К

I

ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализа-
цији Годишњег плана рада Предшколске 
установе „Пчелица“ из Сремске Митрови-
це за радну 2017/2018.годину, усвојен од 
стране Управног одбора на седници одр-
жаној 14.09.2018.године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-221/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

238.

 
На основу члана 35.  став 1. тачка 

23. Статута Града Сремске Митровице, 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“ 
бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржа-
ној 16.10.2018.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план 
рада Предшколске установе „Пчелица“ из 
Сремске Митровице за радну 2018/2019.
годину, усвојен од стране Управног одбо-
ра на седници одржаној 14.09.2018.годи-
не.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-220/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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239.

На основу члана 115. став 2. Закона о 
пореском поступку и пореској админи-
страцији („Сл.гласник РС“ бр.80/2002, 
84/2002 – испр., 23/2003-испр., 70/2003, 
55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 
62/2006- др.закон, 63/2006испр.др.зако-
на, 61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон, 
53/2010, 101/2011, 2/2012-испр., 93/2012, 
47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 
91/2015 –аутентично тумачење, 112/2015, 
15/2016, 108/2016 и 30/2018) члана 35. став 
1.тачка 33. Статута града Сремске Митро-
вице („Сл.лист града Сремска Митрови-
ца“ бр.13/2012 и 6/2018), Закључка Владе 
Републике Србије 05 Број: 023-4329/2017 
од 11. маја 2017. године и Закључка Владе 
Републике Србије 05 Број: 023-6581/2018 
од 12. јула 2018. Године, Скупштина гра-
да Сремска Митровица, на својој седници 
одржаној 16.10.2018.године донела је 

З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина Града Сремска Митровица 
сагласна је да се потраживања града Срем-
ска Митровица према субјекту приватиза-
ције „Друштво за одржавање зграда“ ДОО 
Београд, по основу прихода од уступљених 
пореза који припадају граду Сремска Ми-
тровица сходно члану 35. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“ бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 
- усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађе-
ни дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 
04/2016 - др. закон и 96/2018 усклађени 
дин. изн) са стањем дуга и камате на дан 
31.децембра 2017. године, који су утврђе-
ни Записником Пореске управе-Филија-
ле Савски венац, број 47-03-797/2018 од 
08.03.2018.године и Спецификацијом оба-
веза пореза на зараде и пореза на друге 
приходе по територијалној припадности  
који је саставни део цитираног записни-
ка, ОТПИШУ у номиналном износу од 
112.370,52 динара у оквиру рачуна 711111, 
и номиналном износу од 46.934,50 динара 
у оквиру рачуна 840-4848-37, уколико буде 
донето правноснажно решење којим се по-
тврђује Унапред припремљени план реор-
ганизације субјекта приватизације.

2. За реализацију овог Закључка заду-
жује се Градска управа за буџет и локални 
економски развој града Сремска Митро-
вица. 

3. Овај Закључак доставља се ради ре-
ализације Министарству финансија-По-
реској управи, филијала Савски Венац, 
ул.Зелени венац бр.16, Друштву за одржа-
вање зграда“ ДОО Београд ул Немањина 
бр.6 и Градској управи за буџет и локални 
економски развој Града Сремска Митро-
вица. 

4. Овај Закључак ступа на снагу да-
ном даном доношења, а биће објављен у 
“Службеном листу града Сремска Митро-
вица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 43-18/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

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

240.

На основу члана 22 став 7 и став 10 
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- 
др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 
35тачка 17 Статута Града Сремска Ми-
тровица („Сл.лист Града Сремска Митро-
вица“ бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина 
Града Сремска Митровица је, на својој 
седници одржаној дана 16.10.2018.године, 
донела
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Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЈП 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА 

ОБЈЕКТИМА - ГАРАЖАМА 
САГРАЂЕНИМ НА ПАРЦЕЛАМА 

БРОЈ 4322/4, 4322/5, 5182/10, 5182/11, 
5182/12, 5182/13, 5182/14, 5182/15, 
5726/58, 5726/90,5726/91, 5726/92, 
5726/93, 5726/94, 5726/95, 5726/96, 

5726/97, 5726/98, 5726/99 и 5726/100
К.О.СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало пра-
во коришћења ЈП Дирекције за изградњу 
Града Сремска Митровица, Краља Петра I 
бр.5, МБ:08760527, на објектима-  гаража-
ма у Сремској Митровици на адреси:

- Трг војвођанских бригада, површине у 
габариту 18м2, саграђена на парцели број 
4322/4, уписаној у лист непокретности 
РГЗ Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Срем-
ска Митровица

- Трг војвођанских бригада 4, површи-
не у габариту 18м2, саграђена на парцели 
број 4322/5, уписаној у лист непокретно-
сти РГЗ Служба за катастар непокретно-
сти Сремска Митровица, број 1029 к.о.
Сремска Митровица

- Јовице Трајковића, површине у га-
бариту 19м2, саграђена на парцели број 
5182/10, уписаној у лист непокретности 
РГЗ Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Срем-
ска Митровица

- Јовице Трајковића, површине у га-
бариту 18м2, саграђена на парцели број 
5182/11, уписаној у лист непокретности 
РГЗ Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Срем-
ска Митровица

- Јовице Трајковића, површине у га-
бариту 19м2, саграђена на парцели број 
5182/12, уписаној у лист непокретности 
РГЗ Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Срем-
ска Митровица

- Јовице Трајковића, површине у га-
бариту 18м2, саграђена на парцели број 
5182/13, уписаној у лист непокретности 
РГЗ Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Срем-
ска Митровица

- Јовице Трајковића, површине у га-
бариту 19м2, саграђена на парцели број 
5182/14, уписаној у лист непокретности 
РГЗ Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Срем-
ска Митровица

- Јовице Трајковића, површине у га-
бариту 18м2, саграђена на парцели број 
5182/15, уписаној у лист непокретности 
РГЗ Служба за катастар непокретности 
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Срем-
ска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/58, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 20м2, са-
грађена на парцели број 5726/90, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/91, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/92, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/93, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/94, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица
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- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 20м2, са-
грађена на парцели број 5726/95, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 20м2, са-
грађена на парцели број 5726/96, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/97, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/98, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 19м2, са-
грађена на парцели број 5726/99, уписаној 
у лист непокретности РГЗ Служба за ката-
стар непокретности Сремска Митровица, 
број 1029 к.о.Сремска Митровица

- Стамбено насеље Марко Перичин 
Камењар, површине у габариту 20м2, са-
грађена на парцели број 5726/100, уписа-
ној у лист непокретности РГЗ Служба за 
катастар непокретности Сремска Митро-
вица, број 1029 к.о.Сремска Митровица.

II

На основу овог решења код РГЗ – Служ-
ба за катастар непокретности Сремска 
Митровица, извршиће се брисање уписа-
ног права коришћењаЈП Дирекције за из-
градњу Града Сремска Митровица, Краља 
Петра I бр.5, МБ:08760527.

III

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 46-88/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

241.

На основу члана 22. став 7 и став 10  
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- 
др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 
35.тачка 17. Статута Града Сремска Ми-
тровица („Сл.лист Града Сремска Митро-
вица“ бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина 
Града Сремска Митровица је, на својој 
седници одржаној дана 16.10.2018.године, 
донела

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 
ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
“САВА” НА ОБЈЕКТУ ПОРОДИЧНЕ 
СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ И ЗГРАДЕ ЗА 

КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА 
НАМЕНАСАГРАЂЕНЕ 

НА ПАРЦЕЛИ БР.542/1К.О. 
ШАШИНЦИ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало пра-
во коришћења Центра за социјални рад 
“Сава”  на објекту:
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- породична стамбена зграда, на адре-
си Гробљанска бр.77 у Шашинцима, по-
вршине у габариту 30м2,  саграђена  на 
парцели број 542/1, уписаној у лист не-
покретности број 649 к.о.Шашинци, РГЗ 
Служба за катастар непокретности Срем-
ска Митровица.

- згради за коју није позната наме-
на,на адреси Гробљанска  у Шашинцима, 
површине у габариту 17м2, саграђена на 
парцели број 542/1,уписаној у лист не-
покретности број 649 к.о.Шашинци, РГЗ 
Служба за катастар непокретности Срем-
ска Митровица.

II

На основу овог решења код РГЗ – Служ-
ба за катастар непокретности Сремска 
Митровица, извршиће се брисање уписа-
ног права коришћења: Центар за социјал-
ни рад “Сава”.

III

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 46-87/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

242.

На основу члана 135. Закона о здрав-
ственој заштити („Сл.гласник РС“, 
бр.107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.за-
кон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 
- др.закон) и члана 35. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Сремска Митровица („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 
и 6/2018) Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној 16.10.2018. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

МИРОСЛАВА ШЕВО, лекар специја-
листа опште медицине из Сремске Митро-
вице, Стари мост 2/17, разрешава се са 
функције вршиоца дужности директора 
Дома здравља у Сремској Митровици.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-228/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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243.

На основу члана 134. Закона о здрав-
ственој заштити („Сл.гласник РС“, 
бр.107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - 
др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 
113/2017 - др.закон)  и члана 35. став 1. 
тачка 10. Статута града Сремска Митро-
вица („Сл.лист града Сремска Митрови-
ца“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина гра-
да Сремска Митровица, на седници одр-
жаној 16.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА У 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

МИРОСЛАВА ШЕВО, лекар специја-
листа опште медицине из Сремске Митро-
вице, Стари мост 2/17, именује се за вр-
шиоца дужности директора Дома здравља 
у Сремској Митровици, на период од 6 
месеци.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-229/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

244.

На основу члана 39. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Сремске Митровице („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ ЗА 
НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“  
У  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

ДУШАН ДРЧА, професор физичког 
васпитања из Кузмина, ул.Савска бр.73, 
разрешава се са функције вршиоца дуж-
ности директора Установе за неговање 
културе „Срем“ у Сремској Митровици.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-226/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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245.

На основу члана 37. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 
30/2016) и члана 35. став 1.тачка 10. Ста-
тута града Сремске Митровице („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града  Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ 
КУЛТУРЕ „СРЕМ“ 

У СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

 ДУШАН ДРЧА, професор фи-
зичког васпитања из Кузмина, ул.Савска 
бр.73 именује  се за вршиоца дужности 
директора Установе за неговање културе 
„Срем“ у Сремској Митровици, на период 
од 1 године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-227/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

246.

На основу члана 39. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Сремске Митровице („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 
„СИРМИЈУМАРТ“ 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ, професор фи-
зичког васпитања из Сремске Митровице, 
ул.Матије Хуђи бр.20/21, разрешава се са 
функције вршиоца дужности директора  
Центра за културу „Сирмијумарт“ у Срем-
ској Митровици.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-224/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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247.

На основу члана 37. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Сремске Митровице („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 
„СИРМИЈУМАРТ“ 

У СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ, професор фи-
зичког васпитања из Сремске Митровице, 
ул.Матије Хуђи, бр.21/20 именује се за 
вршиоца дужности директора Центра за 
културу „Сирмијумарт“ у Сремској Ми-
тровици, на период од 1 године.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-225/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

248.

На основу члана 39. Закона о култури 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Сремске Митровице („Сл.лист 
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 
6/2018), Скупштина града Сремска Ми-
тровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  БИБЛИОТЕКЕ 
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“ 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

РАЈКО СЕКУЛИЋ, дипломирани еко-
номиста из Лаћарка, ул.Мачванска бр.31, 
разрешава се са функције вршиоца дуж-
ности директора Библиотеке „Глигорије 
Возаровић“ у Сремској Митровици.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-223/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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249.

На основу члана 17. тачка 7. Закона о 
библиотечко-информационој делатно-
сти („Сл.гласник РС“, бр.52/2011) члана 
37. Закона о култури („Сл.гласник РС“, 
бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016) и члана 35. 
став 1. тачка 10. Статута града Сремске 
Митровице („Сл.лист града Сремска Ми-
тровица“, бр.13/2012 и 6/2018), Скупшти-
на града Сремска Митровица, на седници 
одржаној 16.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  

БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИГОРИЈЕ 
ВОЗАРОВИЋ“ 

У  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ

I

РАЈКО СЕКУЛИЋ, дипломирани еко-
номиста из Лаћарка, ул.Мачванска бр.31, 
именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у 
Сремској Митровици, на период од једне 
године.

II

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а биће објављено у “Службеном 
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-222/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

250.

На основу члана 116. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 
27/2018-други закони) и члана 35. став 1. 
тачка 33. Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Ми-
тровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупшти-
на Града Сремска Mитровица на седници 
одржаној 16.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДРАГИЊА 
НИКШИЋ“ У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ  ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

I

НЕНАД РАДМАНОВИЋ из Сремске 
Митровице, Железничка 16 разрешава се 
дужности члана Школског одбора Меди-
цинске школе „Драгиња Никшић“ Срем. 
Митровици, из реда локалне самоуправе.

II

БОРИСЛАВ ЈАКОВЉЕВИЋ из Но-
вог Сада, Јанка Веселиновића 15/25 име-
нује се за члана Школског одбора Меди-
цинске школе „Драгиња Никшић“ Срем.
Митровици, из реда локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-230/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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251.

На основу члана 116. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 
27/2018-други закони) и члана 35. став 1. 
тачка 33. Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Ми-
тровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупшти-
на Града Сремска Mитровица на седници 
одржаној 16.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“ У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I

Дужности чланова Школског одбора 
ШОСО „Радивој Поповић“ у Сремској 
Митровици, из реда лок.самоуправе, раз-
решавају се:

- ГОРАНА ПЕТКОВИЋ из Срем.Ми-
тровице, Стари шор 122 

- БОГДАН ВЛАЈИЋ из Лаћарка, Бранка 
Радичевића 6 

II

За чланове Школског одбора ШОСО 
„Радивој Поповић“ у Сремској Митрови-
ци, из реда лок.самоуправе, именују се:

- ЈОВАН КОМНЕНОВИЋ из Мартина-
ца, Радничка 19

- ЈЕЛИСАВЕТА САНАДРОВИЋ из 
Срем.Митровице, Уроша Стојшића 12

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-231/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

252.

На основу члана 116. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 
27/2018-други закони) и члана 35. став 1. 
тачка 33. Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Ми-
тровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупшти-
на Града Сремска Mитровица на седници 
одржаној 16.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „9. 
МАЈ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

I

ЗОРАНА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ из 
Срем. Митровице, Ратарска 17/2/7 разре-
шава се дужности члана Школског одбо-
ра Економске школе „9.мај“ у Срем.Ми-
тровици, из реда запослених.
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II

ВЕРИЦА КАРИЋ из Карловчића, 
Пећинци, Горњанска 96 именује се за 
члана Школског одбора Економске школе 
„9.мај“ у Срем.Митровици, из реда запо-
слених.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-233/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

253.

На основу члана 116. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 
27/2018-други закони) и члана 35. став 1. 
тачка 33. Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Ми-
тровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупшти-
на Града Сремска Mитровица на седници 
одржаној 16.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН 
ПОПОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

I

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ из Срем.Митро-
вице, К.А.Карађорђeвића 62 разрешава 
се дужности члана Школског Основне 
школе „Јован Поповић“ у Срем.Митрови-
ци, из реда локалне самоуправе.

II

ДАРКО ТУР из Срем.Митровице, Пе-
тра Прерадовића 126 именује се за члана 
Школског одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ у Срем.Митровици, из реда ло-
калне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-232/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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254.

На основу члана 116. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 
27/2018-други закони) и члана 35. став 1. 
тачка 33. Статута Града Сремска Митро-
вица („Службени лист Града Сремска Ми-
тровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупшти-
на Града Сремска Mитровица на седници 
одржаној 16.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ „ШКОЛЕ БОШКО 

ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

I

ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ из Срем.Митро-
вице, Деканске баште 7/31 разрешава се 
дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Бошко Палковљевић-Пинки“ у 
Срем.Митровици, из реда родитеља.

II

МИЛОШ ДИВЉАК из Срем.Митро-
вице, Деканске баште 7/27 именује се за 
члана Школског одбора Основне школе 
„Бошко Палковљевић-Пинки“ у Срем.Ми-
тровици, из реда родитеља.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-215/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

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

255.

На основу члана 52. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник 
РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 
35. став 1. тачка 33. Статута Града Сремска 
Митровица („Службени лист града Срем-
ска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018) 
Скупштина Града Сремска Mитровица на 
седници одржаној 16.10.2018.године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНОВЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

ДРАГАН ПУЂА, инж.геодезије из 
Срем.Митровице, лиценца Републичког 
геодетског завода број 03-27/02-2 разре-
шава се дужности председника Комисије 
за планове Града Сремска Митровица.

II

СИНИША РАУКОВИЋ, дипл.инж.
грађевине из Срем.Митровице, лиценца 
Инжењерске коморе Србије број 314692204 
именује се за председника Комисије за 
планове Града Сремске Митровице.

III

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења а биће објављено у „Службеном 
листу града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 020-4/2018-I 
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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256.

На основу члана 53. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл. лист 
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012 
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду 
Градског већа града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће 
града Сремска Митровица је, на својој 51. 
седници одржаној дана 05.10.2018.   годи-
не, донело

Р Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на по-
ложају у статусу вршиоца дужности и то 
на пословима начелника Градске управе 
за опште и заједничке послове и имови-
ну града Сремска Митровица, Мирославу 
Јокићу, специјалисти криминалисти из 
Сремске Митровице, са 04.10.2018. годи-
не.

2.Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

3.Ово решење је коначно у управном 
поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Мирославу Јокићу, специјалисти кри-
миналисти из Сремске Митровице, који 
је постављен за вршиоца дужности начел-
ника у Градској управи за опште и зајед-
ничке послове и имовину града Сремска 
Митровица Решењем Градског већа Града 
Сремска Митровица број 112-9/2018-III од 
10.04.2018. године најдуже на три месеца, 
а који статус му је продужен најдуже још 
три месеца Решењем Градског већа Гра-
да Сремска Митровица број 112-35/2018-
III од 06.07.2018. године, престаје рад 
на положају протеком времена на које је 
постављен, а због постављења начелника 
Градске управе за опште и заједничке по-
слове и имовину по спроведеном поступ-
ку јавног конкурса.

Како је Законом о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон) 
прописано  да се „престанак рада на поло-
жају утврђује решењем које доноси орган 
за постављење службеника, у року од 8 
дана од дана наступања разлога због којих 
је рад на положају престао“, то је Градско 
веће донело решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 118-36/2018-III
Дана: 05.10.2018. године 
Сремска Митровица                                                        

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер,  с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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257.

На основу члана 53. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл. лист 
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012 
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду 
Градског већа града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће 
града Сремска Митровица је, на својој 51. 
седници одржаној дана 05.10.2018.   годи-
не, донело

Р Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на по-
ложају у статусу вршиоца дужности, и то 
на пословима заменика начелника Град-
ске управе за опште и заједничке посло-
ве и имовину града Сремска Митровица, 
Урошу Веселиновићу, дипломираном еко-
номисти из Раденковића, са 04.10.2018. 
године.

2.Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Урошу Веселиновићу, дипломираном 
економисти из Раденковића, који је по-
стављен за вршиоца дужности заменика 
начелника у Градској управи за опште 
и заједничке послове и имовину града 
Сремска Митровица Решењем Градског 
већа Града Сремска Митровица број 112-
10/2018-III од 10.04.2018. године најдуже 
на три месеца, а који статус му је проду-
жен најдуже још три месеца Решењем 
Градског већа Града Сремска Митровица 
број 112-36/2018-III од 06.07.2018. године, 
престаје рад на положају протеком време-
на на које је постављен, а због постављења 
заменика начелника Градске управе за 
опште и заједничке послове и имовину по 
спроведеном поступку јавног конкурса.

Како је Законом о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон) 
прописано  да се „престанак рада на поло-
жају утврђује решењем које доноси орган 
за постављење службеника, у року од 8 
дана од дана наступања разлога због којих 
је рад на положају престао“, то је Градско 
веће донело решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 118-37/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица    

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер,  с.р.
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258.

На основу члана 53. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл. лист 
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012 
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду 
Градског већа града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће 
града Сремска Митровица је, на својој 51. 
седници одржаној дана 05.10.2018.   годи-
не, донело

Р Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на по-
ложају у статусу вршиоца дужности, и то 
на пословима начелника Градске управе за 
образовање, културу и спорт града Срем-
ска Митровица, Илији Недићу, мастер 
историчару из Кузмина, са 04.10.2018. го-
дине.

2.Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Илији Недићу, мастер историчару из 
Кузмина, који је постављен за вршиоца 
дужности начелника у Градској упра-
ви за образовање, културу и спорт града 
Сремска Митровица Решењем Градског 
већа Града Сремска Митровица број 112-
11/2018-III од 10.04.2018. године најдуже 
на три месеца, а који статус му је проду-
жен најдуже још три месеца Решењем 
Градског већа Града Сремска Митровица 
број 112-37/2018-III од 06.07.2018. године, 
престаје рад на положају протеком време-
на на које је постављен, а због постављења 
начелника Градске управе за образовање, 
културу и спорт по спроведеном поступку 
јавног конкурса.

Како је Законом о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон) 
прописано  да се „престанак рада на поло-
жају утврђује решењем које доноси орган 
за постављење службеника, у року од 8 
дана од дана наступања разлога због којих 
је рад на положају престао“, то је Градско 
веће донело решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 118-38/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица  

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер,  с.р.

259.

На основу члана 53. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл. лист 
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012 
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду 
Градског већа града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће 
града Сремска Митровица је, на својој 51. 
седници одржаној дана 05.10.2018.   годи-
не, донело
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Р Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на по-
ложају у статусу вршиоца дужности, и то 
на пословима заменика начелника Град-
ске управе за образовање, културу и спорт 
града Сремска Митровица, Зорану Миш-
чевићу, професору педагогије из Мачван-
ске Митровице, са 04.10.2018. године.

2.Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Зорану Мишчевићу, професору педа-
гогије из Мачванске Митровице, који је 
постављен за вршиоца дужности заме-
ника начелника у Градској управи за об-
разовање, културу и спорт града Сремска 
Митровица Решењем Градског већа Града 
Сремска Митровица број 112-12/2018-
III од 10.04.2018. године најдуже на три 
месеца, а који статус му је продужен нај-
дуже још три месеца Решењем Градског 
већа Града Сремска Митровица број 112-
38/2018-III од 06.07.2018. године, престаје 
рад на положају протеком времена на које 
је постављен, а због постављења заменика 
начелника Градске управе за образовање, 
културу и спорт по спроведеном поступку 
јавног конкурса.

Како је Законом о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон) 
прописано  да се „престанак рада на поло-
жају утврђује решењем које доноси орган 
за постављење службеника, у року од 8 
дана од дана наступања разлога због којих 
је рад на положају престао“, то је Градско 
веће донело решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 118-39/2018-III 
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер,  с.р.

260.

На основу члана 53. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Стату-
та града Сремска Митровица („Сл. лист 
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012 
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду 
Градског већа града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће 
града Сремска Митровица је, на својој 51. 
седници одржаној дана 05.10.2018.   годи-
не, донело
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Р Е Ш Е Њ Е

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на по-
ложају у статусу вршиоца дужности, и то 
на пословима заменика начелника Град-
ске управе за буџет и локални економски 
развој града Сремска Митровица, Милици 
Живановић, дипломираном економисти 
из Кузмина, са 04.10.2018. године.

2.Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту града Сремска Митровица“.

3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Милици Живановић, дипломираном 
економисти из Кузмина, која је поставље-
на за вршиоца дужности заменика начел-
ника у Градској управи за буџет и локални 
економски развој града Сремска Митро-
вица Решењем Градског већа Града Срем-
ска Митровица број 112-13/2018-III од 
10.04.2018. године најдуже на три месеца, 
а који статус јој је продужен најдуже још 
три месеца Решењем Градског већа Гра-
да Сремска Митровица број 112-39/2018-
III од 06.07.2018. године, престаје рад 
на положају протеком времена на које је 
постављена, а због постављења заменика 
начелника Градске управе за буџет и ло-
кални економски развој по спроведеном 
поступку јавног конкурса.

 Како је Законом о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр 
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон) 
прописано  да се „престанак рада на поло-
жају утврђује решењем које доноси орган 
за постављење службеника, у року од 8 
дана од дана наступања разлога због којих 
је рад на положају престао“, то је Градско 
веће донело решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 118-40/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер,  с.р.
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261.

На основу члана 4., 49., 97 и 99. Зако-
на о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“  бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12. 
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тач-
ка 7. Статута града Сремска Митрови-
ца („Сл. лист града Сремска Митровица 
бр.  13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке 
о градским управама града Сремска Ми-
тровица („Сл. лист града Сремска Митро-
вица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника 
о раду Градског већа града Сремска Ми-
тровица („Службени лист града Сремска 
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и  
Закључка о расписивању Јавног конкурса 
за попуњавање положаја у Градској упра-
ви за опште и заједничке послове и имо-
вину -  начелник Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину града 
Сремска Митровица бр. 111-11/2018-III 
од 13.09.2018. године, Градско веће града 
Сремска Митровица, на 51. седници одр-
жаној дана 05.10.2018., донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I Мирослав Јокић, специјалиста крими-
налиста из Сремске Митровице, БИРА СЕ 
за начелника Градске управе за опште и 
заједничке послове и имовину, на основу 
спроведеног Јавног конкурса за попуња-
вање положаја у Градској управи за опште 
и заједничке послове и имовину-начелник 
Градске управе за опште и заједничке по-
слове и имовину, број 111-11/2018-III од 
13.09.2018. године.

II Мирослав Јокић, специјалиста кри-
миналиста из Сремске Митровице, ПО-
СТАВЉА СЕ за начелника Градске управе 
за опште и заједничке послове и имовину 
града Сремска Митровица, на период од 
пет година.

III Начелник Градске управе за опште и 
заједничке послове и имовину града Срем-
ска Митровица СТУПА НА ПОЛОЖАЈ 
даном доношења решења о постављењу 
на положај, и то дана 05.10.2018. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе прописано је да је посло-
давац функционера, службеника и намеш-
теника у јединицама локалне самоуправе 
јединица локалне самоуправе, а да за 
службенике на положају у јединицама ло-
калне самоуправе права и дужности у име 
послодавца врши орган јединице локал-
не самоуправе надлежан за постављење 
службеника на положају. Чланом 49. про-
писано је да Градско веће поставља и раз-
решава начелника управе и заменика на-
челника управе, а чланом 97. наведеног 
Закона прописано је да Градско веће до-
носи одлуку о избору кандидата у року од 
15 дана од дана пријема листе кандидата.

Чланом 56. Закона о локалној самоупра-
ви прописано је да начелника општинске 
управе односно управе за поједине обла-
сти поставља општинско веће, на основу 
јавног огласа, на пет година, а чланом 66. 
да се одредбе овог закона о општинској 
управи примењују и на градску управу.

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе пропи-
сано је да Јавни конкурс за попуњавање 
положаја оглашава Веће.

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

Чланом 31. Одлуке о градским управа-
ма града Сремска Митровица прописано 
је да начелника поставља Градско веће, на 
основу јавног огласа, на период од пет го-
дина.
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Закључком о расписивању Јавног кон-
курса за попуњавање положаја у Градској 
управи за опште и заједничке послове 
и имовину-начелник Градске управе за 
опште и заједничке послове и имови-
ну града Сремска Митровица бр. 111-
11/2018-III од 13.09.2018. године покренут 
је поступак за попуњавање положаја на-
челника Градске управе за опште и зајед-
ничке послове и имовину града Сремска 
Митровица.

Решењем број 02-63/2018-III од 10.09. 
2018. године образована је Конкурсна ко-
мисија за спровођење изборног поступка 
путем јавног конкурса за попуњавања по-
ложаја у Градској управи за опште и зајед-
ничке послове и имовину града Сремска 
Митровица за положај „Начелник Градске 
управе за опште и заједничке послове и 
имовину - положај у првој групи“.

Јавни конкурс за попуњавање поло-
жаја начелника Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину објављен 
је на званичном сајту града Сремска Ми-
тровица, дана 13.09.2018. године, у делу 
Конкурси,  а у дневним новинама „Ин-
формер“, које се дистрибуирају за целу 
територију Републике Србије, објављено 
је обавештење о јавним конкурсима дана 
14.09.2018. године и адреса интернет пре-
зентације на којој је објављен конкурс.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је истекао дана 29.09.2018. године.

Конкурсна комисија је на седници 
02.10.2018. године констатовала да је на 
јавни конкурс за попуњавање положаја на-
челника Градске управе за опште и зајед-
ничке послове и имовину града Сремска 
Митровица приспела укупно једна прија-
ва, а након тога, у складу са чланом 16. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ 
бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву 
и доказе који су уз пријаву достављени.

Конкурсна комисија је истог дана, а на 
основу члана 104. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне само-
управе  саставила списак кандидата који 
су уз пријаву доставили сва тражена доку-
мента, који испуњавају услове за начелни-
ка Градске управе за опште и заједничке 
послове и имовину и међу којима се спро-
води изборни поступак, и то:

1. Мирослав Јокић, специјалиста кри-
миналиста из Сремске Митровице, прија-
ва од 28.09.2018. године

У складу са текстом конкурса за ово 
радно место је оглашено да ће се у избор-
ном поступку проверавати:

1. Стручне оспособљености за рад на
положају Начелника Градске управе за 
опште и заједничке послове и имовину 
Града Сремска Митровица – усмено, пу-
тем разговора

2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора, 
познавање:

-  Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018), 

- Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други за-
кон) 

- Закона о јавним набавкама (“Сл. глас-
ник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

1. Вештина комуникације- усмено,
путем разговора.

Наведеном кандидату благовремено је 
достављено писано обавештење да ће се 
усмена провера стручних оспособљено-
сти, знања и вештине комуникације оба-
вити 04.10.2018. године.

Конкурсна комисија је на седници одр-
жаној 11.09.2018. године утврдила питања 
и одговоре, која ће бити постављена кан-
дидату.
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Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године констатовала да је изборном по-
ступку приступио кандидат Мирослав Јо-
кић, специјалиста криминалиста из Срем-
ске Митровице.

Сваки члан комисије вредновао је оце-
нама од 1 до 3 одговоре кандидата на по-
стављена питања, а према критеријумима 
које је Конкурсна комисија унапред од-
редила Записником са прве седнице Кон-
курсне комисије број 02-63/2018-III од 
11.09.2018. године.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године, са почетком у 08:00 часова оба-
вила усмени разговор са кандидатом Ми-
рославом Јокићем и кандидат је остварио 
следећи резултат:

- Питања за проверу стручне оспо-
собљености за рад на положају Начелника 
Градске управе за опште и заједничке по-
слове и имовину Града Сремска Митрови-
ца-усмено, путем разговора, сви чланови 
Комисије су одговоре кандидата вреднова-
ли оценом 3, јер је по мишљењу Комисије 
кандидат тачно и у потпуности одговорио 
на постављена питања;

- Питања за проверу знања: из 
области система локалне самоуправе - 
познавање Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 
83/2014 – други закон, 101/2016 – други 
закон и  47/2018), Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – 
други закон), Закона о јавним набавкама 
(“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015)- усмено путем разговора, сви 
чланови Комисије су одговоре кандидата 
вредновали оценом  3, јер је по мишљењу 
Комисије кандидат тачно и у потпуности 
одговорио на постављена питања;

- Вештина комуникације- усмено, путем 
разговора. Током трајања поступка усмене 
провере чланови Комисије су оцењивали 
вештину комуникације кандидата, сви 
чланови Комисије су кандидата вредновали 
оценом 3, јер кандидат по мишљену 
Комисије говори јасно и разговетно, 
активно слуша, одржава контакт погледом, 
фокусиран је на питања, активан је, 
елоквентан и отворен за комуникацију.

Коначна  просечна оцена коју је 
кандидат Мирослав Јокић остварио у 
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је на основу 
постигнутих резултата које је кандидат 
остварио на провери стручних оспо-
собљености, знања и вештине комуникације, 
саставила Листу за избор кандидата, на коју 
је уврстила Мирослава Чланом 99. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе прописано 
је да службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на положај.

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

Мирослав Јокић, држављанин РС, рођен 
је 1982. године у Сремској Митровици. 
Високо образовање и стручни назив 
специјалиста криминалиста стекао је на 
Криминалистичко-полицијској академији, 
Београд. Има положен стручни испит за 
запослене у државним органима. Радно 
искуство у струци стекао је као вршилац 
дужности и начелник Градске управе за 
опште и заједничке послове и Градске 
управе за опште и заједничке послове 
и имовину, на пословима начелника 
Комуналне полиције и као васпитач у 
Казнено-поправном заводу у Сремској 
Митровици. Именованом није престајао 
радни однос у државном органу, осносно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде 
радне дужности и исти није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци.

На основу наведеног, Градско веће града 
Сремска Митровица донело је решење као 
у диспозитиву.
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Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 112-47/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                     
Владимир Санадер, с.р.

262.

  На основу члана 4., 49., 97 и 99. Зако-
на о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“  бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12. 
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тач-
ка 7. Статута града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица бр.  
13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке о град-
ским управама града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ 
бр. 2/2018), члана 37. Пословника о раду 
Градског већа града Сремска Митровица 
(„Службени лист града Сремска Митрови-
ца 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и  Закључка о 
расписивању Јавног конкурса за попуња-
вање положаја у Градској управи за опште 
и заједничке послове и имовину - заме-
ник начелника Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину града 
Сремска Митровица бр. 111-12/2018-III 
од 13.09.2018. године, Градско веће града 
Сремска Митровица, на 51. седници одр-
жаној дана 05.10.2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I Урош Веселиновић, дипломирани 
економиста из Раденковића, БИРА СЕ за 
заменика начелника Градске управе за 
опште и заједничке послове и имовину, 
на основу спроведеног Јавног конкурса за 
попуњавање положаја у Градској управи 
за опште и заједничке послове и имови-
ну-заменик начелника Градске управе за 
опште и заједничке послове и имовину, 
број 111-12/2018-III од 13.09.2018. године.

II Урош Веселиновић, дипломирани 
економиста из Раденковића, ПОСТАВЉА 
СЕ за заменика начелника Градске управе 
за опште и заједничке послове и имовину 
града Сремска Митровица, на период од 
пет година.
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III  Заменик начелника Градске упра-
ве за опште и заједничке послове и имо-
вину града Сремска Митровица СТУПА 
НА ПОЛОЖАЈ даном доношења решења 
о постављењу на положај, и то дана 
05.10.2018. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе прописано је да је посло-
давац функционера, службеника и намеш-
теника у јединицама локалне самоуправе 
јединица локалне самоуправе, а да за 
службенике на положају у јединицама ло-
калне самоуправе права и дужности у име 
послодавца врши орган јединице локал-
не самоуправе надлежан за постављење 
службеника на положају. Чланом 49. про-
писано је да Градско веће поставља и раз-
решава начелника управе и заменика на-
челника управе, а чланом 97. наведеног 
Закона прописано је да Градско веће до-
носи одлуку о избору кандидата у року од 
15 дана од дана пријема листе кандидата.

Чланом 56. Закона о локалној самоупра-
ви прописано је да начелника општинске 
управе односно управе за поједине обла-
сти поставља општинско веће, на основу 
јавног огласа, на пет година, а чланом 66. 
да се одредбе овог закона о општинској 
управи примењују и на градску управу.

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе пропи-
сано је да Јавни конкурс за попуњавање 
положаја оглашава Веће.

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

Чланом 31. Одлуке о градским управа-
ма града Сремска Митровица прописано 
је да начелника поставља Градско веће, 
на основу јавног огласа, на период од пет 
година а чланом 32. исте Одлуке да начел-
ник може имати заменика који га замењује 
у случају одсутности или спречености  да 
обавља своју дужност, те да се заменик 
начелника поставља на исти начин и под 
истим условима као и начелник и има ста-
тус службеника на положају.

Закључком о расписивању Јавног кон-
курса за попуњавање положаја у Градској 
управи за опште и заједничке послове 
и имовину-заменик начелника Градске 
управе за опште и заједничке послове и 
имовину града Сремска Митровица бр. 
111-12/2018-III од 13.09.2018. године по-
кренут је поступак за попуњавање поло-
жаја заменик начелника Градске управе 
за опште и заједничке послове и имовину 
града Сремска Митровица.

Решењем број 02-64/2018-III од 
10.09.2017. године образована је Кон-
курсна комисија за спровођење изборног 
поступка путем јавног конкурса за по-
пуњавања положаја у Градској управи за 
опште и заједничке послове и имовину 
града Сремска Митровица за положај „За-
меник начелника Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину-положај 
у другој групи“.

Јавни конкурс за попуњавање поло-
жаја заменика начелника Градске управе 
за опште и заједничке послове и имови-
ну објављен је на званичном сајту града 
Сремска Митровица, дана 13.09.2018. го-
дине, у делу Конкурси, а у дневним нови-
нама „Информер“, које се дистрибуирају 
за целу територију Републике Србије, 
објављено је обавештење о јавним кон-
курсима дана 14.09.2018. године и адреса 
интернет презентације на којој је објављен 
конкурс.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је истекао дана 29.09.2018. године.
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Конкурсна комисија је на седници 
02.10.2018. године констатовала да је на 
јавни конкурс за попуњавање положаја 
заменика начелника Градске управе за 
опште и заједничке послове и имовину 
града Сремска Митровица приспела укуп-
но једна пријава, а након тога, у складу 
са чланом 16. Уредбе о спровођењу ин-
терног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала при-
спелу пријаву и доказе који су уз пријаву 
достављени.

Конкурсна комисија је истог дана, а на 
основу члана 104. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне само-
управе  саставила списак кандидата који 
су уз пријаву доставили сва тражена до-
кумента, који испуњавају услове за заме-
ника начелника Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину и међу 
којима се спроводи изборни поступак, и 
то:

1. Урош Веселиновић, дипломирани
економиста из Раденковића, пријава од 
26.09.2018. године

У складу са текстом конкурса за ово 
радно место је оглашено да ће се у избор-
ном поступку проверавати:

1.Стручне оспособљености за рад на
положају Заменика начелника Градске 
управе за опште и заједничке послове и 
имовину Града Сремска Митровица – ус-
мено, путем разговора

2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора, 
познавање:

- Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018), 

- Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други за-
кон) 

- Закона о јавним набавкама (“Сл. глас-
ник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

3. Вештина комуникације- усмено, пу-
тем разговора.

Наведеном кандидату благовремено је 
достављено писано обавештење да ће се 
усмена провера стручних оспособљено-
сти, знања и вештине комуникације оба-
вити 04.10.2018. године.

Конкурсна комисија је на седници одр-
жаној 11.09.2018. године утврдила питања 
и одговоре, која ће бити постављена кан-
дидату.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године констатовала да је изборном по-
ступку приступио кандидат Урош Весе-
линовић, дипломирани економиста из Ра-
денковића.

Сваки члан комисије вредновао је оце-
нама од 1 до 3 одговоре кандидата на по-
стављена питања, а према критеријуми-
ма које је Конкурсна комисија унапред 
одредила Записником са прве седнице 
Конкурсне комисије број 02-64/201-III од  
11.09.2018. године.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године, са почетком у 08:45 часова обави-
ла усмени разговор са кандидатом Уро-
шем Веселиновићем и кандидат је оства-
рио следећи резултат:

- Питања за проверу стручне оспо-
собљености за рад на положају Замени-
ка начелника Градске управе за  опште 
и заједничке послове и имовину Града 
Сремска Митровица-усмено, путем раз-
говора, сви чланови Комисије су одговоре 
кандидата вредновали оценом 3, јер је по 
мишљењу Комисије кандидат тачно и у 
потпуности одговорио на постављена пи-
тања;
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- Питања за проверу знања: из об-
ласти система локалне самоуправе - 
познавање Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 
83/2014 – други закон, 101/2016 – други 
закон и  47/2018), Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – 
други закон) Закона о јавним набавкама 
(“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) - усмено путем разговора, сви 
чланови Комисије су одговоре кандидата 
вредновали оценом  3, јер је по мишљењу 
Комисије кандидат тачно и у потпуности 
одговорио на постављена питања;

- Вештина комуникације- усмено, пу-
тем разговора. Током трајања поступка 
усмене провере чланови Комисије су 
оцењивали вештину комуникације 
кандидата, сви чланови Комисије су 
кандидата вредновали оценом 3, јер 
кандидат по мишљену Комисије говори 
јасно и разговетно, активно слуша, 
одржава контакт погледом, фокусиран 
је на питања, активан је, елоквентан и 
отворен за комуникацију.

Коначна  просечна оцена коју је 
кандидат Урош Веселиновић остварио у 
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је на основу 
постигнутих резултата које је кандидат 
остварио на провери стручних 
оспособљености, знања и вештине 
комуникације, саставила Листу за избор 
кандидата, на коју је уврстила Уроша 
Веселиновића, са израчунатом просечном 
оценом 3.

Чланом 99. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да 
службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на 
положај.

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

Урош Веселиновић, држављанин 
РС, рођен је 1988. године у Сремској 
Митровици. Високо образовање и стручни 
назив дипломирани економиста стекао је 
на Универзитету у Београду - Економски 
факултет, Београд. Има положен државни 
стручни испит. Радно искуство стекао 
је пословима струке у органима Града 
Сремска Митровица. Именованом није 
престајао радни однос у државном органу, 
осносно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе, због 
теже повреде радне дужности и исти није 
правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци.

На основу наведеног, Градско веће града 
Сремска Митровица донело је решење као 
у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 112-48/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
   Владимир Санадер, с.р.
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263.

На основу члана 4., 49., 97 и 99. Зако-
на о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“  бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12. 
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тач-
ка 7. Статута града Сремска Митрови-
ца („Сл. лист града Сремска Митровица 
бр.  13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке 
о градским управама града Сремска Ми-
тровица („Сл. лист града Сремска Митро-
вица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника 
о раду Градског већа града Сремска Ми-
тровица („Службени лист града Сремска 
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и 
Закључка о расписивању Јавног конкурса 
за попуњавање положаја у Градској упра-
ви за образовање, културу и спорт -начел-
ник Градске управе за образовање, кул-
туру и спорт града Сремска Митровица 
бр. 111-13/2018-III од 13.09.2018. године, 
Градско веће града Сремска Митровица, 
на 51. седници одржаној дана 05.10.2018. 
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I Илија Недић,  мастер историчар  из 
Кузмина, БИРА СЕ за начелника Градске 
управе за образовање, културу и спорт, на 
основу спроведеног Јавног конкурса за 
попуњавање положаја у Градској управи 
за образовање, културу и спорт-начелник 
Градске управе за образовање, културу и 
спорт, број 111-13/2018-III од 13.09.2018. 
године.

II Илија Недић, мастер историчар из 
Кузмина ПОСТАВЉА СЕ за начелника 
Градске управе за образовање, културу и 
спорт града Сремска Митровица, на пери-
од од пет година.

III Начелник Градске управе за образо-
вање, културу и спорт града Сремска Ми-
тровица СТУПА НА ПОЛОЖАЈ даном 
доношења решења о постављењу на поло-
жај, и то дана 05.10.2018. године.

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

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе прописано је да је посло-
давац функционера, службеника и намеш-
теника у јединицама локалне самоуправе 
јединица локалне самоуправе, а да за 
службенике на положају у јединицама ло-
калне самоуправе права и дужности у име 
послодавца врши орган јединице локал-
не самоуправе надлежан за постављење 
службеника на положају. Чланом 49. про-
писано је да Градско веће поставља и раз-
решава начелника управе и заменика на-
челника управе, а чланом 97. наведеног 
Закона прописано је да Градско веће до-
носи одлуку о избору кандидата у року од 
15 дана од дана пријема листе кандидата.

Чланом 56. Закона о локалној самоупра-
ви прописано је да начелника општинске 
управе односно управе за поједине обла-
сти поставља општинско веће, на основу 
јавног огласа, на пет година, а чланом 66. 
да се одредбе овог закона о општинској 
управи примењују и на градску управу.

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе пропи-
сано је да Јавни конкурс за попуњавање 
положаја оглашава Веће.

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

Чланом 31. Одлуке о градским управа-
ма града Сремска Митровица прописано 
је да начелника поставља Градско веће, на 
основу јавног огласа, на период од пет го-
дина.
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Закључком о расписивању Јавног кон-
курса за попуњавање положаја у Градској 
управи за образовање, културу и спорт-на-
челник Градске управе за образовање, 
културу и спорт града Сремска Митрови-
ца бр. 111-13/2018-III од 13.09.2018. годи-
не покренут је поступак за попуњавање 
положаја начелника Градске управе за об-
разовање, културу и спорт  града Сремска 
Митровица.

Решењем број 02-65/2018-III од 10.09. 
2018. године образована је Конкурсна ко-
мисија за спровођење изборног поступка 
путем јавног конкурса за попуњавања по-
ложаја у Градској управи за образовање, 
културу и спорт града Сремска Митрови-
ца за положај „Начелник Градске управе 
за образовање, културу и спорт-положај у 
првој групи“.

Јавни конкурс за попуњавање положаја 
начелника Градске управе за образовање, 
културу и спорт објављен је на званич-
ном сајту града Сремска Митровица, дана 
13.09.2018. године, у делу Конкурси, а у 
дневним новинама „Информер“, које се 
дистрибуирају за целу територију Репу-
блике Србије, објављено је обавештење о 
јавним конкурсима дана 14.09.2018. годи-
не и адреса интернет презентације на којој 
је објављен конкурс.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је истекао дана 29.09.2018. године.

Конкурсна комисија је на седници 
02.10.2018. године констатовала да је на 
јавни конкурс за попуњавање положаја 
начелника Градске управе за образовање, 
културу и спорт града Сремска Митрови-
ца приспела укупно једна пријава, а на-
кон тога, у складу са чланом 16. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве  („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016) пре-
гледала приспелу пријаву и доказе који су 
уз пријаву достављени.

Конкурсна комисија је истог дана, а на 
основу члана 104. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне само-
управе  саставила списак кандидата који 
су уз пријаву доставили сва тражена доку-
мента, који испуњавају услове за начелни-
ка Градске управе за образовање, културу 
и спорт и међу којима се спроводи избор-
ни поступак, и то:

1. Илија Недић, мастер историчар из
Кузмина, пријава од 25.09.2018. године

У складу са текстом конкурса за ово 
радно место је оглашено да ће се у избор-
ном поступку проверавати:

1. Стручне оспособљености за рад на
положају Начелника Градске управе за об-
разовање, културу и спорт Града Сремска 
Митровица – усмено, путем разговора

2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора, 
познавање:

-  Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018), 

- Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други за-
кон) 

- Закона о култури (“Сл. гласник РС“ 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) - 
усмено путем разговора.

3. Вештина комуникације- усмено, пу-
тем разговора.

Наведеном кандидату благовремено је 
достављено писано обавештење да ће се 
усмена провера стручних оспособљено-
сти, знања и вештине комуникације оба-
вити 04.10.2018 године.

Конкурсна комисија је на седници одр-
жаној 11.09.2018. године утврдила питања 
и одговоре, која ће бити постављена кан-
дидату.
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Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године констатовала да је изборном по-
ступку приступио кандидат Илија Недић, 
мастер историчар из Кузмина.

Сваки члан комисије вредновао је оце-
нама од 1 до 3 одговоре кандидата на по-
стављена питања, а према критеријумима 
које је Конкурсна комисија унапред од-
редила Записником са прве седнице Кон-
курсне комисије број 02-65/2018-III од 
11.09.2018. године.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године, са почетком у 10:15 часова обави-
ла усмени разговор са кандидатом Илијом 
Недићем и кандидат је остварио следећи 
резултат:

- Питања за проверу стручне оспо-
собљености за рад на положају Начелника 
Градске управе за образовање, културу и 
спорт Града Сремска Митровица-усмено, 
путем разговора, сви чланови Комисије су 
одговоре кандидата вредновали оценом 
3, јер је по мишљењу Комисије кандидат 
тачно и у потпуности одговорио на по-
стављена питања;

- Питања за проверу знања: из области 
система локалне самоуправе -познавање 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и  
47/2018), Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други за-
кон), Закона о култури (“Сл. гласник РС“ 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) -  
усмено путем разговора, сви чланови Ко-
мисије су одговоре кандидата вредновали 
оценом  3, јер је по мишљењу Комисије 
кандидат тачно и у потпуности одговорио 
на постављена питања;

- Вештина комуникације - усмено, 
путем разговора. Током трајања поступка 
усмене провере чланови Комисије су 
оцењивали вештину комуникације 
кандидата, сви чланови Комисије су 
кандидата вредновали оценом 3, јер 
кандидат по мишљену Комисије говори 
јасно и разговетно, активно слуша, 
одржава контакт погледом, фокусиран 
је на питања, активан је, елоквентан и 
отворен за комуникацију.

Коначна  просечна оцена коју је 
кандидат Илија Недић остварио у 
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је на основу 
постигнутих резултата које је кандидат 
остварио на провери стручних ос-
пособљености, знања и вештине 
комуникације, саставила Листу за избор 
кандидата, на коју је уврстила Илију 
Недића, са израчунатом просечном оце-
ном 3.

Чланом 99. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да 
службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на 
положај.

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

Илија Недић, држављанин РС,рођен 
је 1978. године. Дипломирао је на 
Универзитету у Новом Саду - Филозофски 
факултет Нови Сад, на ком је завршио и 
мастер студије и стекао високо образовање 
и академски назив Мастер историчар. Има 
положен државни стручни испит. Радно 
искуство стекао је вршилац дужности и 
начелник Градске управе за образовање, 
културу и спорт и Градске управе за 
културу, спорт и омладину и као наставник-
предавач теоријске наставе и директор 
школе. Именованом није престајао 
радни однос у државном органу, осносно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде 
радне дужности и исти није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци.

На основу наведеног, Градско веће града 
Сремска Митровица донело је решење као 
у диспозитиву.
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Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 112-49/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА    
Владимир Санадер, с.р.

264.

На основу члана 4., 49., 97 и 99. Зако-
на о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“  бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12. 
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тач-
ка 7. Статута града Сремска Митрови-
ца („Сл. лист града Сремска Митровица 
бр.  13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке 
о градским управама града Сремска Ми-
тровица („Сл. лист града Сремска Митро-
вица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника 
о раду Градског већа града Сремска Ми-
тровица („Службени лист града Сремска 
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и  
Закључка о расписивању Јавног конкурса 
за попуњавање положаја у Градској упра-
ви за образовање, културу и спорт - заме-
ник начелника Градске управе за образо-
вање, културу и спорт града Сремска Ми-
тровица бр. 111-14/2018-III од 13.09.2018. 
године, Градско веће града Сремска Ми-
тровица, на 51. седници одржаној дана 
05.10.2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

I Зоран Мишчевић, професор педаго-
гије из Мачванске Митровице, БИРА СЕ 
за заменика начелника Градске управе за 
образовање, културу и спорт, на основу 
спроведеног Јавног конкурса за попуња-
вање положаја у Градској управи за обра-
зовање, културу и спорт-заменик начелни-
ка Градске управе за образовање, културу 
и спорт, број 111-14/2018-III од 13.09.2018. 
године.

II Зоран Мишчевић, професор педа-
гогије из Мачванске Митровице, ПО-
СТАВЉА СЕ за заменика начелника Град-
ске управе за образовање, културу и спорт 
града Сремска Митровица, на период од 
пет година.
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III  Заменик начелника Градске управе 
за образовање, културу и спорт града Срем-
ска Митровица СТУПА НА ПОЛОЖАЈ 
даном доношења решења о постављењу 
на положај, и то дана 05.10.2018. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе прописано је да је посло-
давац функционера, службеника и намеш-
теника у јединицама локалне самоуправе 
јединица локалне самоуправе, а да за 
службенике на положају у јединицама ло-
калне самоуправе права и дужности у име 
послодавца врши орган јединице локал-
не самоуправе надлежан за постављење 
службеника на положају. Чланом 49. про-
писано је да Градско веће поставља и раз-
решава начелника управе и заменика на-
челника управе, а чланом 97. наведеног 
Закона прописано је да Градско веће до-
носи одлуку о избору кандидата у року од 
15 дана од дана пријема листе кандидата.

Чланом 56. Закона о локалној самоупра-
ви прописано је да начелника општинске 
управе односно управе за поједине обла-
сти поставља општинско веће, на основу 
јавног огласа, на пет година, а чланом 66. 
да се одредбе овог закона о општинској 
управи примењују и на градску управу.

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе пропи-
сано је да Јавни конкурс за попуњавање 
положаја оглашава Веће.

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

Чланом 31. Одлуке о градским управа-
ма града Сремска Митровица прописано 
је да начелника поставља Градско веће, 
на основу јавног огласа, на период од пет 
година а чланом 32. исте Одлуке да начел-
ник може имати заменика који га замењује 
у случају одсутности или спречености да 
обавља своју дужност, те да се заменик 
начелника поставља на исти начин и под 
истим условима као и начелник и има ста-
тус службеника на положају.

Закључком о расписивању Јавног кон-
курса за попуњавање положаја у Град-
ској управи за образовање, културу и 
спорт-заменик начелника Градске упра-
ве за образовање, културу и спорт града 
Сремска Митровица бр. 111-14/2018-III од 
13.09.2018. године покренут је поступак за 
попуњавање положаја заменик начелника 
Градске управе за образовање, културу и 
спорт града Сремска Митровица.

Решењем број 02-66/2018-III од 
10.09.2018. године образована је Конкурс-
на комисија за спровођење изборног по-
ступка путем јавног конкурса за попуња-
вања положаја у Градској управи за об-
разовање, културу и спорт града Сремска 
Митровица за положај „Заменик начелни-
ка Градске управе за образовање, културу 
и спорт-положај у другој групи“.

Јавни конкурс за попуњавање положаја 
заменика начелника Градске управе за об-
разовање, културу и спорт објављен је на 
званичном сајту града Сремска Митрови-
ца, дана 13.09.2018. године, у делу Кон-
курси, а у дневним новинама „Информер“, 
које се дистрибуирају за целу територију 
Републике Србије, објављено је обавеш-
тење о јавним конкурсима дана 14.09.2018 
године и адреса интернет презентације на 
којој је објављен конкурс.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је истекао дана 29.09.2018. године.
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Конкурсна комисија је на седници 
02.10.2018. године констатовала да је на 
јавни конкурс за попуњавање положаја 
заменика начелника Градске управе за об-
разовање, културу и спорт града Сремска 
Митровица приспела укупно једна прија-
ва, а након тога, у складу са чланом 16. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ 
бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву 
и доказе који су уз пријаву достављени.

        Конкурсна комисија је истог дана, а 
на основу члана 104. Закона о запослени-
ма у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе и члана 16. Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе саставила списак кандидата 
који су уз пријаву доставили сва тражена 
документа, који испуњавају услове за за-
меника начелника Градске управе за обра-
зовање, културу и спорт и међу којима се 
спроводи изборни поступак, и то:

1. Зоран Мишчевић, професор педа-
гогије из Мачванске Митровице, пријава 
од 26.09.2018. године

       У складу са текстом конкурса за ово 
радно место је оглашено да ће се у избор-
ном поступку проверавати:

1. Стручне оспособљености за рад на 
положају Заменика начелника Градске 
управе за образовање, културу и спорт 
Града Сремска Митровица – усмено, пу-
тем разговора

2. Знање из области система локалне 
самоуправе – усмено, путем разговора, 
познавање:

- Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и  
47/2018), 

- Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други за-
кон) 

- Закона о култури (“Сл. гласник РС“ 
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) - 
усмено путем разговора.

3. Вештина комуникације- усмено, пу-
тем разговора.

Наведеном кандидату благовремено је 
достављено писано обавештење да ће се 
усмена провера стручних оспособљено-
сти, знања и вештине комуникације оба-
вити 04.10.2018 године.

Конкурсна комисија је на седници одр-
жаној 11.09.2018. године утврдила питања 
и одговоре, која ће бити постављена кан-
дидату.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године констатовала да је изборном по-
ступку приступио кандидат Зоран Миш-
чевић, професор педагогије из Мачванске 
Митровице.

Сваки члан комисије вредновао је оце-
нама од 1 до 3 одговоре кандидата на по-
стављена питања, а према критеријумима 
које је Конкурсна комисија унапред од-
редила Записником са прве седнице Кон-
курсне комисије број 02-66/2018-III од  
11.09.2018. године.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године, са почетком у 11:00 часова обави-
ла усмени разговор са кандидатом Зора-
ном Мишчевићем и кандидат је остварио 
следећи резултат:

- Питања за проверу стручне оспо-
собљености за рад на положају Заменика 
начелника Градске управе за образовање, 
културу и спорт  Града Сремска Митрови-
ца-усмено, путем разговора, сви чланови 
Комисије су одговоре кандидата вреднова-
ли оценом 3, јер је по мишљењу Комисије 
кандидат тачно и у потпуности одговорио 
на постављена питања;

- Питања за проверу знања: из области 
система локалне самоуправе - познавање 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и  
47/2018), Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС“, 
број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други 
закон) 
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Закона о култури (“Сл. гласник РС“ број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) - усмено 
путем разговора, сви чланови Комисије су 
одговоре кандидата вредновали оценом  
3, јер је по мишљењу Комисије кандидат 
тачно и у потпуности одговорио на 
постављена питања;

- Вештина комуникације - усмено, 
путем разговора. Током трајања поступка 
усмене провере чланови Комисије су 
оцењивали вештину комуникације 
кандидата, сви чланови Комисије су 
кандидата вредновали оценом 3, јер 
кандидат по мишљену Комисије говори 
јасно и разговетно, активно слуша, 
одржава контакт погледом, фокусиран 
је на питања, активан је, елоквентан и 
отворен за комуникацију.

Коначна  просечна оцена коју је 
кандидат Зоран Мишчевић остварио у 
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је на основу 
постигнутих резултата које је кандидат 
остварио на провери стручних 
оспособљености, знања и вештине 
комуникације, саставила Листу за избор 
кандидата, на коју је уврстила Зорана 
Мишчевића, са израчунатом просечном 
оценом 3,00.

Чланом 99. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да 
службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на 
положај.

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

Зоран Мишчевић, држављанин 
РС,  рођен је 1961. године у Сремској 
Митровици. Високо образовање и 
стручни назив професор педагогије 
стекао је на Универзитету у Новом Саду 
– Филозофски факултет у Новом Саду. 
Има положен државни стручни испит. 
Радно искуство стекао као вршилац 
дужности и заменик начелника Градске 
управе за образовање, културу и спорт 
и Градске управе за културу, спорт и 
омладину града Сремска Митровица и 
на радном месту Педагог школе у ОШ 
„Бошко Палковљевић-Пинки“ Сремска 
Митровица. Именованом није престајао 
радни однос у државном органу, осносно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде 
радне дужности и исти није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци.

На основу наведеног, Градско веће града 
Сремска Митровица донело је решење као 
у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 112-50/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

                                                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                  

Владимир Санадер, с.р.
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265.

      
  На основу члана 4., 49., 97 и 99. Зако-

на о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и 
113/17-др.закон), члана 56. и 66. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“  бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12. 
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1.  тач-
ка 7. Статута града Сремска Митрови-
ца („Сл. лист града Сремска Митровица 
бр.  13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке 
о градским управама града Сремска Ми-
тровица („Сл. лист града Сремска Митро-
вица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника 
о раду Градског већа града Сремска Ми-
тровица („Службени лист града Сремска 
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и  
Закључка о расписивању Јавног конкурса 
за попуњавање положаја у Градској упра-
ви за буџет и локални економски развој 
- заменик начелника Градске управе за 
буџет и локални економски развој града 
Сремска Митровица бр. 111-15/2018-III 
од 13.09.2018. године, Градско веће града 
Сремска Митровица, на 51. седници одр-
жаној дана 05.10.2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I Милица Живановић, дипломирани 
економиста из Кузмина, БИРА СЕ за заме-
ника начелника Градске управе за буџет 
и локални економски развој, на основу 
спроведеног Јавног конкурса за попуња-
вање положаја у Градској управи за буџет 
и локални економски развој - заменик на-
челник Градске управе за буџет и локални 
економски развој, број 111-15/2018-III од 
13.09.2018. године.

II Милица Живановић, дипломирани 
економиста из Кузмина, ПОСТАВЉА СЕ 
за заменика начелника Градске управе за 
буџет и локални економски развој  града 
Сремска Митровица, на период од пет го-
дина.

III Заменик начелника Градске управе 
за  буџет и локални економски развој гра-
да Сремска Митровица СТУПА НА ПО-
ЛОЖАЈ даном доношења решења о по-
стављењу на положај, и то дана 05.10.2018. 
године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе прописано је да је посло-
давац функционера, службеника и намеш-
теника у јединицама локалне самоуправе 
јединица локалне самоуправе, а да за 
службенике на положају у јединицама ло-
калне самоуправе права и дужности у име 
послодавца врши орган јединице локал-
не самоуправе надлежан за постављење 
службеника на положају. Чланом 49. про-
писано је да Градско веће поставља и раз-
решава начелника управе и заменика на-
челника управе, а чланом 97. наведеног 
Закона прописано је да Градско веће до-
носи одлуку о избору кандидата у року од 
15 дана од дана пријема листе кандидата.

Чланом 56. Закона о локалној самоупра-
ви прописано је да начелника општинске 
управе односно управе за поједине обла-
сти поставља општинско веће, на основу 
јавног огласа, на пет година, а чланом 66. 
да се одредбе овог закона о општинској 
управи примењују и на градску управу.

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе пропи-
сано је да Јавни конкурс за попуњавање 
положаја оглашава Веће.

Чланом 58. став 1.  тачка 7. Статута 
града Сремска Митровица прописано је 
да Градско веће поставља и разрешава на-
челнике градских управа.
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Чланом 31. Одлуке о градским управа-
ма града Сремска Митровица прописано 
је да начелника поставља Градско веће, 
на основу јавног огласа, на период од пет 
година а чланом 32. исте Одлуке да начел-
ник може имати заменика који га замењује 
у случају одсутности или спречености да 
обавља своју дужност, те да се заменик 
начелника поставља на исти начин и под 
истим условима као и начелник и има ста-
тус службеника на положају.

Закључком о расписивању Јавног кон-
курса за попуњавање положаја у Градској 
управи за буџет и локални економски раз-
вој-заменик начелника Градске управе за 
буџет и локални економски развој града 
Сремска Митровица бр. 111-15/2018-III од 
13.09.2018. године покренут је поступак 
за попуњавање положаја заменик начел-
ника Градске управе за буџет и локални 
економски развој града Сремска Митро-
вица.

Решењем број 02-67/2018-III од 10.09. 
2018. године образована је Конкурсна ко-
мисија за спровођење изборног поступ-
ка путем јавног конкурса за попуњавања 
положаја у Градској управи за буџет и 
локални економски развој града Сремска 
Митровица за положај „Заменик начелни-
ка Градске управе за буџет и локални еко-
номски развој-положај у другој групи“.

Јавни конкурс за попуњавање положаја 
заменик начелника Градске управе за буџет 
и локални економски развој објављен је 
на званичном сајту града Сремска Ми-
тровица, дана 13.09.2018. године у делу 
Конкурси, а у дневним новинама „Ин-
формер“, које се дистрибуирају за целу 
територију Републике Србије, објављено 
је Обавештење о јавним конкурсима дана 
14.09.2018. године и адреса интернет пре-
зентације на којој је објављен конкурс.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је истекао дана 29.09.2018. године.

Конкурсна комисија је на седници 
02.10.2018. године констатовала да је на 
јавни конкурс за попуњавање положаја за-
меник начелника Градске управе за буџет 
и локални економски развој града Срем-
ска Митровица приспела укупно једна 
пријава, а након тога, у складу са чланом 
16. Уредбе о спровођењу интерног и јав-
ног конкурса за попуњавање радних места 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ 
бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву 
и доказе који су уз пријаву достављени.

Конкурсна комисија је истог дана, а на 
основу члана 104. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне само-
управе саставила списак кандидата који 
су уз пријаву доставили сва тражена до-
кумента, који испуњавају услове за заме-
ника начелника Градске управе за буџет и 
локални економски развој и међу којима 
се спроводи изборни поступак, и то:

1. Милица Живановић, дипломира-
ни економиста из Кузмина, пријава од 
21.09.2018. године

У складу са текстом конкурса за ово 
радно место је оглашено да ће се у избор-
ном поступку проверавати:

1. Стручне оспособљености за рад на 
положају Заменика начелника Градске 
управе за буџет и локални економски раз-
вој Града Сремска Митровица – усмено, 
путем разговора

2. Знање из области система локалне 
самоуправе – усмено, путем разговора, 
познавање:

-  Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и  
47/2018), 

- Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Службени гласник РС“, број 
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други за-
кон) 
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- Закона о финансирању локалне само-
управе  („ Сл. гласник РС“ број 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени 
дин изн., 125/2014- усклађени дин. изн., 
95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016, 
91/2016-усклађени дин.изн. и 104/2016-
др.закон) 

- усмено путем разговора.

3. Вештина комуникације- усмено, пу-
тем разговора.

Наведеном кандидату благовремено је 
достављено писано обавештење да ће се 
усмена провера стручних оспособљено-
сти, знања и вештине комуникације оба-
вити 04.10.2018. године.

Конкурсна комисија је на седници одр-
жаној 11.09.2018. године утврдила питања 
и одговоре, која ће бити постављена кан-
дидату.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018. 
године констатовала да је изборном по-
ступку приступио кандидат Милица Жи-
вановић, дипломирани економиста из Куз-
мина.

Сваки члан комисије вредновао је оце-
нама од 1 до 3 одговоре кандидата на по-
стављена питања, а према критеријумима 
које је Конкурсна комисија унапред од-
редила Записником са прве седнице Кон-
курсне комисије број 02-67/2018-III од 
11.09.2018. године.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018 
године, са почетком у 09:30 часова оба-
вила усмени разговор са кандидатом Ми-
лицом Живановић и кандидат је остварио 
следећи резултат:

- Питања за проверу стручне оспо-
собљености за рад на положају заменик 
начелника Градске управе за  буџет и ло-
кални економски развој Града Сремска 
Митровица-усмено, путем разговора, сви 
чланови Комисије су одговоре кандидата 
вредновали оценом 3, јер је по мишљењу 
Комисије кандидат тачно и у потпуности 
одговорио на постављена питања;

- Питања за проверу знања: познавање 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 
– други закон, 101/2016 – други закон и  
47/2018), Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС“, 
број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други 
закон) Закона о финансирању локалне са-
моуправе  („ Сл. гласник РС“ број 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени 
дин изн., 125/2014- усклађени дин. изн., 
95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016, 
91/2016-усклађени дин.изн. и 104/2016-
др.закон) - усмено путем разговора, сви 
чланови Комисије су одговоре кандидата 
вредновали оценом  3, јер је по мишљењу 
Комисије кандидат тачно и у потпуности 
одговорио на постављена питања;

- Вештина комуникације - усмено, 
путем разговора. Током трајања поступка 
усмене провере чланови Комисије су 
оцењивали вештину комуникације 
кандидата, сви чланови Комисије су 
кандидата вредновали оценом 3, јер 
кандидат по мишљену Комисије говори 
јасно и разговетно, активно слуша, 
одржава контакт погледом, фокусиран 
је на питања, активан је, елоквентан и 
отворен за комуникацију.

Коначна просечна оцена коју је кан-
дидат Милица Живановић остварила у 
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је на основу 
постигнутих резултата које је кандидат 
остварио на провери стручних ос-
пособљености, знања и вештине ко-
муникације, саставила Листу за избор 
кандидата, на коју је уврстила Милицу 
Живановић, са израчунатом просечном 
оценом 3.

Чланом 99. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да 
службеник ступа на положај даном 
доношења решења о постављењу на 
положај.
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Чланом 98. наведеног закона прописано 
је да против решења о постављењу на 
положај жалба није допуштена, али може 
да се покрене управни спор.

Милица Живановић, држављанин 
РС, рођена је 1982. године у Сремској 
Митровици. Дипломирала је на 
Универзитету у Новом Саду -  Економски 
факултет  Суботица,  и стекла стручни 
назив дипломирани економиста. Има 
положен државни стручни испит. Радно 
искуство стекла је на пословима струке 
у органима града Сремска Митровица 
као заменик начелника Градске управе 
за образовање и као вршилац дужности 
заменика начелника Градске управе за 
буџет и локални економски развој, као 
Помоћник директора музеја у „Музеју 
Срема“ Сремска Митровица, обављајући 
волонтерски рад у д.о.о. „Инграп-комерц“ 
Рума. Именованој није престајао радни 
однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде 
радне дужности и иста није правоснажно 
осуђивана на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци.

На основу наведеног, Градско веће града 
Сремска Митровица донело је решење као 
у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против 
овог решења жалба није допуштена, али 
се може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, улица Не-
мањина број 9, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се подноси непо-
средно или поштом и уз њу се доставља 
препис тужбе и прилога за тужени орган 
и за свако заинтересовано лице ако так-
вих лица има. Такса за подношење тужбе 
плаћа се у таксеним маркама у износу од 
390,00 динара.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 112-51/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р. 

266.

На основу члана 173. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и је-
диницама локалне самоуправе („Служ-
бени гласника РС“, број 21/16, 113/2017 
и 113/2017-др.закон), Градско веће Града 
Сремска Митровица, на 51. седници одр-
жаној 05.10.2018. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ 

КОМИСИЈЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

Мења се и допуњује члан II Решења 
о образовању Жалбене комисије Гра-
да Сремска Митровица („Сл.лист Града 
Сремска Митровица“, број 16/2016) тако 
да сада гласи:

„У Комисију, на период од 5 (пет) годи-
на именују се:

За председника:
- Милош Мишковић - дипл.правник из 

Сремске Митровице
За заменика председника: 
- Данијела Међедовић - дипл.правник 

из Сремске Митровице
За члана:
-  Катица Миловац – дипл.правник из 

Сремске Митровице
За заменика члана:
- Маја Ковачевић - дипл.правник из Ма-

чванске Митровице
За члана:
- Ивана Соларевић - Кричка – дипл.еко-

номиста из Сремске Митровице
За заменика члана:
- Mирјана Рољић - дипл.економиста из 

Сремске Митровице“
 

II

У осталим деловима Решење о обра-
зовању Жалбене комисије остаје непро-
мењено.
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III

Решење ступа на снагу даном доно-
шења и објављује се у „Службеном листу 
Града Сремска Митровица“.

Ово решење објавити и на интернет 
презентацији Града Сремска Митровица.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Број: 02-70/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                  
Владимир Санадер, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊА СТАТУТА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ....................................................................
ОДЛУКА  О РЕФИНАНСИРАЊУ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА 
ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ РАСХОДЕ ...........................
ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАР-
СКЕ ОПРЕМЕ ПУТЕМ ЛИЗИНГА ......................................................
ОДЛУКА О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИ-
ЦА ................................................................................................................
ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРО-
ДИЦИ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМ-
СКА МИТРОВИЦА ................................................................................
ОДЛУКА О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ ИЗ БУЏЕТА ГРА-
ДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ..............................................................
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИ-
ОНИМ ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ ЈАВНОГ СЕКТО-
РА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ .............
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ РЕВИЗИЈИ СТРАТЕГИЈЕ ОДР-
ЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2010-2020.
ГОДИНЕ ....................................................................................................
ОДЛУКА О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИСТИЦАЊА 
ОБЕЛЕЖЈА НА „ТРГУ ИНВЕСТИТОРА“ У СРЕМСКОЈ МИ-
ТРОВИЦИ .................................................................................................
ЗАКЉУЧАК О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛА-
НА  ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗ-
УМА О РЕАДМИСИЈИ, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И МИГРАНА-
ТА, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 
ПЕРИОД 2018.-2022.ГОДИНЕ ..............................................................
ЗАКЉУЧАК О ДОНОШЕЊУ/ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУ-
ЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О 
ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПО-
РЕЗА НА ИМОВИНУ .............................................................................

1

2

3

4

15

16

17

20

20

22

62



130

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                    Број  12  16. октобар 2018. 

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРО-
ГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРО-
ВИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ .......................................................................
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА „ГРАДСКОГ СТАНОВАЊА“ ДОО СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА ..........................................................................................
ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ОСТВАРИВАЊА ВА-
СПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ У 
ПУ „ПЧЕЛИЦА“ ЗА РАДНУ 2017/2018.ГОДИНУ ..........................
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН 
ПУ „ПЧЕЛИЦА“ ЗА РАДНУ 2018/2019.ГОДИНУ ..........................
ЗАКЉУЧАК О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА СУБЈЕК-
ТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ 
ДОО БЕОГРАД .........................................................................................
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА КО-
РИШЋЕЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА НА ОБЈЕКТИМА – ГАРАЖАМА У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ ..........................................................................................
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА  КО-
РИШЋЕЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“ НА 
ОБЈЕКТУ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ И ЗГРАДЕ ЗА 
КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА У К.О.ШАШИНЦИМА ..........
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ МИРОСЛАВЕ ШЕВО СА ФУНК-
ЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ..............................................................
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МИРОСЛАВЕ ШЕВО ЗА ВРШИ-
ОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У  СРЕМ-
СКОЈ МИТРОВИЦИ ...............................................................................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДРЧА ДУШАНА СА ФУНКЦИЈЕ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА НЕГО-
ВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ .............
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДРЧА ДУШАНА ЗА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛ-
ТУРЕ „СРЕМ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ..................................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ХЕГЕДИШ ЗОЛТАНА СА ФУНК-
ЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ .....
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ХЕГЕДИШ ЗОЛТАНА ЗА ВРШИО-
ЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СИР-
МИЈУМАРТ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ....................................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ РАЈКА СЕКУЛИЋА СА ФУНКЦИЈЕ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИ-
ГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ .................
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАЈКА СЕКУЛИЋА ЗА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИГОРИЈЕ ВО-
ЗАРОВИЋ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ .......................................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДРАГИЊА 
НИКШИЋ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ........................................................................................

72

72

94

94

95

95

97

98

99

99

101

100

101

101

102

102



131

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                    Број  12  16. октобар 2018.  

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛ-
СКОГ ОДБОРА ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“ У  СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ....................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛ-
СКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „9.МАЈ“ У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ .........................................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛ-
СКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ У  
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРА-
ВЕ .................................................................................................................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛ-
КОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ У  СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА 
РОДИТЕЉА ..............................................................................................
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ...................................................................

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА 
ПОЛОЖАЈУ У СВОЈСТВУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ:

- НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ ...............................................................
-ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ .....................................
-НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
КУЛТУРУ И СПОРТ ........................................................................
-ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ ............................................
-ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА БУЏЕТ И 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ............................................... 

РЕШЕЊА О ИЗБОРУ И ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈЕ ПО 
СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНОГ КОНКУРСА:
-НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ ...............................................................
-ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ .....................................
-НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
КУЛТУРУ И СПОРТ ........................................................................
-ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ ............................................
-ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА БУЏЕТ И 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ............................................... 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ..................................................................

103

103

104

105

105

106

107

108

108

109

111

114

118

121

125

128



132

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                    Број  12  16. октобар 2018. 



133

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                    Број  12  16. октобар 2018.  



134

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА                    Број  12  16. октобар 2018. 




