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ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

Однос становништва са својом локалном самоуправом представља облик друштвеног, 
грађанског уговора по коме је локална самоуправа дужна да се стара о потребама, захтевима
и дужностима локалне заједнице. Зато је локална самоуправа дужна да свој рад обавља 
јавно и отворено, одговорно убирајући и располажући новчаним средствима грађана и 
привреде.

Овај водич има за циљ да представи план кретања прихода и расхода за 2023. год.
Буџет се креира рационално и одговорно са краткорочним економским предвиђањима. 
За разлику од 2022. год. када буџет није могао да предвиди корона кризу, ове године је 
та важна околност узета у обзир, према чему је израђен чврст финансијски план. 

Упркос ванредном стању и ванредним ситуацијама, прошлогодишњи буџет је 
реализован са потпуним успехом, највише захваљујући томе што је градска привреда, а 
највише индустрија и производња као примарни економски сектор, радила без сметњи 
и последица. Исто је и са спровођењем јавних инвестиција, чији је план претходне године 
у потпуности реализован. 

Са друге стране, сектори као што су угоститељство, туризам, култура и уметност 
прилично су еконоски погођени и због инфлације своје делатности не могу да обављају у пуном капацитету. 
И они су неизоставни део привреде, те су за њихов опоравак предвиђена финанскијска средства и друге мере.

Пошто је Град умео економски да одговори на непредвиђену ситуацију, овогодишњи буџет нас ставља прилично 
лагодну могућност да наставимо са реализацијом започетих и нових планова кроз инвестиције, довођење нових фабрика 
чиме се отварају радна места и да водимо социјалну и сваку другу врсту бриге за суграђане.

Добар пример сарадње са својим суграђанима наша локална самоуправа спроводи кроз партиципативно
буџетирање, где грађани бирају пројекте за реализацију и дају предност једном пројекту наспрам другог. Таква пракса ће
се наставити и бити унапређена, јер грађани имају прилику да одреде своје приоритете за побољшање живота у граду.

Градска управа је на располагању својим суграђанима, ту смо за све захтеве и сугестије. Имамо заједнички циљ, на
простору од Фрушкогорја до Подриња на две обале Саве направити још боље место за живот. За то треба сви да уложимо
своје напоре, знања и вештине, јер је савршена заједница циљ са непрестаним путовањем.

Срдачан поздрав, 
Градоначелница Сремске Митровице



Из градског буџета 
се током године 

плаћају све обавезе 
локалне самоуправе. 
Исто тако у буџет се 
сливају приходи из 
којих се подмирују 

те обавезе. 

Градоначелник и 
локална управа 

спроводе градску 
политику, а главна 

полуга те политике и 
развоја је управо 

буџет града.

Приликом дефинисања 
буџета, за Град 

Сремска Митровица 
најважнијег документа, 
руководе се законским 
оквиром и прописима, 

стратешким 
приоритетима развоја 
и другим елементима.

ШТА ЈЕ БУЏЕТ?



ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ГРАДА

ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА У ЗЕМЉИ И ОКРУЖЕЊУ

ОСТВАРЕЊЕ ПРОШЛОГОДИШЊИХ БУЏЕТА

ПОТРЕБЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

ЗАПОЧЕТИ ПРОЈЕКТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

ПРОЦЕНА КРЕТАЊА НАЈВАЖНИЈИХ ГРУПА ПРИХОДА

ОБАВЕЗЕ ПО ПОСТОЈЕЋИМ КРЕДИТИМА

МЕСНЕ
ЗАЈЕНИЦЕ

БУЏЕТСКИ 
КОРИ-
СНИЦИ

ОКВИР У 
КОМЕ СЕ

ПЛАНИРА 
БУЏЕТ

ГРАДСКА 
ВЛАСТ И 
СТРУЧНЕ 
СЛУЖБЕ

БУЏЕТ

ГРАДАГРАЂАНИ И 
ЊИХОВА 

УДРУЖЕЊА

КАКО НАСТАЈЕ БУЏЕТ ГРАДА?



УКУПНИ 
ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА

ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ

579.315.496

ДИНАРА ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНAНСИЈСКЕИ
МОВИНЕ

73.850.000

ДИНАРА

МЕМОРАНДУМРСКЕ 
СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА

100.000

ДИНАРАДРУГИ

ПРИХОДИ

524.942.000

ДИНАРА

ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА

39.455.000

ДИНАРА

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

2.806.485.504

ДИНАРА

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ
ЈАВНИ ПРИХОДИ 
НАШЕГА ГРАДА 

У 2023. ГОДИНИ

БУЏЕТ СЕ ПУНИ 
НОВЦЕМ ОД:

4.0
МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

КАКО СЕ ПУНИ ГРАДСКА КАСА?



Извори финансирања :
Средства из 

буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

01 Приходи из буџета 3.655.207.000,00 0,00 3.655.207.000,00

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 28.615.000,00 28.615.000,00

07 Трансфери од других нивоа власти 294.321.000,00 0,00 294.321.000,00

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0,00 5.650.000,00 5.650.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

15 Неутрошена средства донација из претходних година 0,00 11.000,00 11.000,00

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 900.000,00 900.000,00

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 38.044.000,00 38.044.000,00

УКУПНО: 3.987.572.000,00 36.576.000,00 4.024.148.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ



Проценат структуре по изворима финансирања



РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Сви трошкови за запослене, како 
у управи тако и код буџетских 
корисника

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И 
УСЛУГА
Стални трошкови, путни 
трошкови, услуге по уговору, 
специјализоване услуге, 
трошкови материјала и текуће 
поправке и одржавање

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трошкови које Град Сремска 
Митровица има за исплату 
дотација и трансфера осталим 
нивоима власти

ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Трошкови за основна средства 
(зграде и грађевинске објекте, 
машине и опрему, земљиште и 
слично) која су у власништву рада

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА
Одобравају се јавним и 
приватним предузећима кроз 
капиталне пројекте и подршку 
новом запошљавању и 
оспособљавању
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Трошкови исплате социјалне 
помоћи за различите категорије 
становништва

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним 
организацијама, политичким 
странкама, порези, ПДВ, таксе, 
новчане казне и пенали

ОТПЛАТА КАМАТА И 
ГЛАВНИЦЕ
Трошкови отплате узетих 
кредита из ранијих година

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Новац који се користи за 
непланиране сврхе или за сврхе 
и у сврхе за које се у току године 
покаже да су неопходна додатна 
новчана средства

НА ШТА СЕ ТРОШИ НОВАЦ ?

885.595.000

1.612.011.000

3.250.000

79.500.000

398.374.000

55.117.000

221.730.000

45.000.000

623.071.000

100.500.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ



2022 2023

Буџет у динарима 4.173.922.000 4.024.148.000
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БУЏЕТ ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 
2022. И 2023. ГОДИНЕ



УВЕЋАНИ 
СУ

СМАЊЕНИ 
СУ

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ JAВНИ

ПРИХОДИ ГРАДА СМАЊЕНИ СУ ЗА

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ДРУГИ ПРИХОДИ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
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Увећани и смањени приходи у односу 2022. годину



УВЕЋАНИ 
СУ

СМАЊЕНИ 
СУ

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ ГРАДА СМАЊЕНИ СУ ЗА

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

61.916.996

ОТПЛАТА КАМАТА

1.391.000

СУБВЕНЦИЈЕ

13.700.000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

13.652.428

ОСТАЛИ РАСХОДИ

48.757.000

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

151.552.768
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Увећани и смањени расходи у односу 2022. годину



Назив пројекта
Планирана средства
(износ у динарима)

2023 2024 2025

Градска управа за опште и 
заједничке послове и имовину 
-Пројекат: Комунално 
опремање - саобраћајнице

45.000.000,00 0 0

Градска управа за опште и 
заједничке послове и имовину-
Пројекат: Изградња капела у 
месним заједницама

12.000.000,00 5.000.000,00 0

Градска управа за опште и 
заједничке послове и имовину-
Изградња спортских дворана

223.054.000,00 12.000.000,00 0

Градска управа за опште и 
заједничке послове и имовину-
Пројекат: Одржавање спортске 
инфраструктуре

34.214.000,00 0 0

Градска управа пољопривреду-
Комасација у к.о. Дивош

86.986.000,00 0 0

Укупно 366.244.000,00 17.000.000,00 0,00

НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2023. ГОДИНИ



Шифра програма Назив програма Износ

1101 Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 136.883.000,00

1102 Програм 2.  Комуналне делатности 278.952.000,00

1501 Програм 3.  Локални економски развој 500.000,00

1502 Програм 4.  Развој туризма 31.061.000,00

0101 Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 171.618.000,00

0401 Програм 6.  Заштита животне средине 74.640.000,00

0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 605.167.000,00

2001 Програм 8.  Предшколско васпитање 408.097.000,00

2002 Програм 9.  Основно образовање 191.986.000,00

2003 Програм 10. Средње образовање 115.390.000,00

0901 Програм 11.  Социјална и дечја заштита 185.186.000,00

1801 Програм 12.  Здравствена заштита 31.054.000,00

1201 Програм 13.  Развој културе и информисања 403.832.000,00

1301 Програм 14.  Развој спорта и омладине 520.003.000,00

0602 Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 738.990.000,00

2101 Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 69.889.000,00

0501 Програм 17.  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 60.900.000,00

4.024.148.000,00

ПРОГРАМСКО ТРОШЕЊЕ У 2023. ГОДИНИ



ПРОГРАМ је скуп мера које директни и индиректни корисници буџетских
средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним
средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената -
програмских активности и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или
више корисника буџетских средстава и није временски ограничен;

Град Сремска Митровица као локална самоуправа је организован по градским
управама и другим организационим јединицама, тако да свака од њих има одређене
области за које је задужена;

Директни буџетски корисници - Градске управе Града Сремска Митровица
извршавају и обезбеђују извршавање одлука и других прописа и аката које доноси
Скупштина града и Градоначелник, извршавају законе и друге прописе Републике Србије
чије им је извршавање поверено, решавају у управним стварима и врше управни надзор
и друге управне послове у оквиру надлежности локалне самоуправе, врше послове
државне управе који су им поверени, непосредно припремају програме развоја и друге
програме и планове, прописе и друга акта које доноси Скупштина града и Градоначелник,
као и друге послове које им повери Скупштина града и Градоначелник.

КАКО СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРОГРАМИ ?



Директни буџетски корисници града 



Р
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О

НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА

ПЛАНИРАНО БУЏЕТ 2023

СТРУКТУРА
Колоне 3Средства из 

буџета

Средства из 
додатних прихода 

буџетских 
корисника

1 2 3 4 5

I Скупштина града 41.356 1,04

II Градоначелник 23.211 0,58

III Градско веће 5.322 0,13

IV Градско јавно правобранилаштво 7.405 0,19

V Градска управа за образовање 725.162 911 18,19

VI Градска управа за буџет и локални економски развој 399.489 10,02

VII Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката 86.133 2,16

VIII Градска управа за  социјалну заштиту и заштиту животне средине 251.890 6,32

IX Градска управа за пољопривреду 171.618 4,30

X Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 538.325 13,50

XI Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 1.075.798 26,98

XII Градска управа за културу и спорт 661.863 35.665 16,60

УКУПНО: 3.987.572 36.576 100

ПРЕГЛЕД ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ У 2023. ГОДИНИ



Проценат учешћа по висини ангажованих 
средстава за 2023.годину



• У циљу побољшања енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије,
Програмом „Енергетска ефикасност“ Град ће кроз јавно приватно партнерство спроводити
замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера
уштеда енергије на територији града, тако да су у ту сврху планирана средства у износу
45.900.000 динара;

• Програмом „Организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре“ настоји се унапредити
квалитет живота свих грађана и привредних активности на територији Града. 220.008.000
динара намењено је за одржавање пешачког моста, одржавање дечијих игралишта, изградњу
и рехабилитацију аутопутева, путева, мостоа, надвожњака и тунела, тротоара, реконструкција
улица, заклони панела око контејнера у граду и селима, израде пројектне документација са
изградњом саобраћајница.

• Програмом „Заштита животне средине“ у износу 30.990.000 динара, преддвиђено је
Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва“ у износу
9.990.000 динара и Управљање отпадним водама одржавање канализација, црпних станица и
јавних чесми у износу 21.000.000 динара.

• Уоквиру Програма„Становање,урбанизам и просторно планирање“ где су намењена средствау
износу 65.750.000 динара, 18.000.000 динара користиће се за израду пројектне документације
реконструкције Опште болнице у Ср. Митровици, са циљем да заузме лидерску позицију међу
општим болницама уСрбији, релизовањем нових стандарда улечењу.

• У оквиру Програма „Комуналне делатности“, планиран је и Пројекат „Изградња капела у
месним заједницама“ односно наставак изградње капеле у селима Босут и Бешеново у износу
од 12.000.000 дин.

• У оквиру Програма „Развој спорта и омладине“ планиран је Пројекат „Изградња спортских
дворана“ са средствима у износу од 223.054.000 дин. за изградњу спортске дворане у
Мачванској Митровици и нових дечијих игралиштау граду.



Инвеститори

Републичке   
агенције

Привредна 
комора

Иностране 
институције и 
организације

Донатори

Невладине 
организације

Министарства

Локална 
самоуправа

КАНЦЕЛАРИЈА 
ЗА ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ

Канцеларија за локални економски развој, ће током 2023. године ће обављати следеће активности:
• Маркентишке и промотивне активности - како би се јавност и потецијални страни и 

домаћи инвеститори, упознали са активностима и услугама, као и 
одржавање контакта са постојећим инвеститорима

• Подршка привредницима – У 2023. запослени у Канцеларији за ЛЕР присуствоваће састанцима 
Привредног савета, испитивати ставове привредника и пружати им подршку у решавању проблема 
у даљем развоју. Планирана је реализација програма за субвенционисање камате на кредите, 
као и реализација програма за доделу субвенција намењене развоју привредних субјеката.

• Сарадња са релевантним институцијама како међународном тако и локалним
• Стварање и одржавање базе података - ради обједињења свих информација које су 

значајне за предузетнике, послодавце, инвеститоре.
• Израда плана развоја Града Сремска Мировица за наредни период – који ће дефинисати 

правце развоја Града за период 2022-2030. 

Градска управа за буџет и локални економски развој има доминантну улогу у развоју града због припреме буџета града Сремске
Митровице и завршног рачуна буџета града, и осталих финансијских послова у оквиру тога, како би се одржао биланс јавних
прихода и јавних расхода, припремјући нацрте прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама
(локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишне таксе, стопа пореза на имовину, месни самодопринос,
накнаде за заштиту животне средине, накнада за коришћење јавне површине,...).

Кроз подршку Пројекта „Реформе локалних финансија“ активно је ангажована на:
• унапређењу финансијског управљања и контроле,
• увођењу функције интерне ревизије на локалном нивоу,
• унапређење система надзора над јавним предузећима.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Служба наплате прихода која је образована у оквиру ове управе, у 2023. години вршиће утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе у складу са важећим прописима. На почетку
године се врши упит стања за све обвезнике и све уплатне рачуне да би се урадио завршни рачун и
формирала почетна стања у новој фискалној години. Затим се формирају привремена задужења да би у
току године доспеле привремене аконтације у законом предвиђеним роковима до доношења решења и
пренос преосталих рата репрограма.



Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине врши послове у 
областима дечије, социјалне, борачко инвалидске заштите, примарне здравствене 
заштите која је у надлежности Града, послове из надлежности Града у области јавног 
здравља, као и поверене и изворне послове из области заштите животне средине на 
територији града Сремска Митровица;

Такође, врши планирање и остваривање сопственог програма за очување и заштиту 
здравља од загађења животне средине штетним и опасним материјама у ваздуху, води 
и земљишту, као и вршење систематских испитивања животних намирница, предмета 
опште употребе, воде за пиће и других вода, које служе за производњу и прераду 
животних намирница ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и 
прописаног квалитета.

У 2023. години планирана су следећа средства:

• Програмом „Социјалне и дечије заштите“ обезбеђена су средства у износу 
10.915.000 динара за помоћ у кући на селу преко Центра за социјални рад,такође 
8.892.000 динара за Сигурну кућу, 22.820.000 динара за унапређење положаја 
избглих, интерно расељених и повратника, подршка реализацији прогрма Црвеног 
крста 8.000.000 динара, 8.500.000 за подршку рађању и родитељству и 4.000.000 
особама са инвалидитетом;

• У оквиру Програма „Заштита животне средине“ опредељена су средства у износу
од 9.450.000 динара за уништавање комараца и 14.950.000 за праћење квалитета 
елемената животне средине.

• Програмом "Здравствене заштите" у износу од 31.054.000 динара предвиђено је за 
функционисање установа примарне здравствене заштите, од тога 14.152.000 
динара обезбеђено је за пате лекара , ради обезбеђивања доступности 
здравствене заштите у удаљеним срединама и већи степен здравствене заштите;



Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката обавља управне
и стручне послове на непосредном спровођењу
прописа из изворног делокруга Града, као и
послове непосредног спровођења закона и
других прописа, који су поверени Граду у
области:

• урбанизма и просторног планирања,

• изградње објеката,

• легализације односно озакоњења објеката,

• имовинско-правних односа,

• становања и државања стамбених зграда,

• планирања и развоја енергетике града.

Програмом „Становања, урбанизма и просторног
планирања“ опредељена су средства у износу
33.300.000 динара за просторно и урбанистичко
планирање Jавног предузећа „Урбанизам“.



Градска управа за саобраћај, комунален и инспекцијске 
послове обавља послове који су поверени Граду у областима 
саобраћаја, комуналних делатности (снабдевање водом за 
пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 
вода, производња, дистрибуција и снабдевање топлотном 
енергијом, управљање комуналним отпадом, градски и 
приградски превоз путника, управљање гробљима и 
сахрањивање, погребна делатност, управљање јавним 
паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, 
управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање 
чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних 
зелених површина, димничарске услуге, делатност 
зоохигијене и друге делатности од локалног интереса које 
Скупштина јединице локалне самоуправе одреди као 
комуналне.

Обавља инспекцијски надзор у областима у којима су послови 
инспекцијског надзора поверени локалној самоуправи, као и у 
пословима из изворног делокруга Града и то: послови 
инспекцијског надзора у области изградње објеката правних 
лица и грађана, комуналних делатности, саобраћаја, заштите 
животне средине, образовања и васпитања и спорта;

Обавља послове комуналне полиције;

• У току  2023. године у циљу обезбеђивања несметаног 
функционисања градског и приградског превоза на територији 
Града, за управљање и одржвање саобраћајне инфраструктуре 
одвојено је 181.400.000 динара, а за финансирање јавно 
приватног партнерства у области јавног градског и 
приградскког превоза путника обезбеђено је 170.077.000 
динара.



Градска управа за пољопривреду врши управне, стручне и аналитичке послове на непосредном спровођењу закона и прописа из изворног 
делокруга Града, као и послове који су поверени Граду, издаје одговарајуће дозволе и друга акта у областима пољопривреде и водопривреде.

У 2023. години вршиће се:
• Почетак комасације у К.О. Дивош за чега је обезбеђено 50.000.000 динара;
• У сарадњи са Пољопривредном стручном службом града Сремска Митровица организује се прикупљање амбалажног отпада након употребе 

пестицида и хербицида од стране пољопривредних произвођача, испитивање узорака земљишта - контрола плодности и контрола машина за 
заштиту биљака, обезбеђено је 4.100.000 динара;

• Текуће субвенције за пољопривреду-Пројекат уређења каналске мреже биће издвојено 20.000.000 динара;
• Ради заштете усева од временских неприлика за противградну заштиту биће издвојено 2.000.000 динара.

Што се тиче мера подршке руралном развоју Агенцији за рурални развој града Сремска Митровица у оквиру својих активности биће одвнојено
24.000.000 динара у оквиру следећих активности:

• Пружање (бесплатне) админстративне и саветодавне помоћ носиоцима пољопривредних газдинстава при попуњавању захтева;
• Информисање сеоско становништва о могућностима повлачења средстава из домаћих и страних фондова, са фокусом на IPARD II фонд, уз

пружање административно-техничке подршке;
• Праћење актуелних конкурса у области пољопривреде и руралног развоја те информисање заинтересованих корисника путем свог интернет 

сајта www.arrsm.rs, друштвених мрежа, медија и путем бесплатних текстуалних порука – SMS обавештења



Градска управа за културу и спорт обавља послове из области културе, информисања, спорта, омладине, и туризма.
Такође, се обављају и послови Канцеларије за праћење остваривања права националних мањина, равноправност полова и дијаспору.

• У оквиру Програма „Развој спорта и омладине“, Спортском савезу града планирано је 50.000.000 динара, као и средства намењена
Канцеларији за младе у износу од 1.300.000 динара. Канцеларија за младе спроводи активности у циљу унапређења положаја младих,
решавања проблема младих, промовисања различитости, толеранције и солидарности, развијање предузетничког духа код младих,
пружање логистичке подршке у реалзиацији пројекта младих, спровођење волонтерских активности. јавном информисању Град је, у
оквиру Програма „Развој културе и информисања“, обезбедио средства у износу од 20.000.000 динара, намењених
субвенционисању

Градска управа за културу и спорт обезбеђује и средства за финансирање програма осам установа културе и две установе спорта и Туристичку
организацију. Планирани пројекти индиректних корисника управе за културу и спорту су:

• Пројекат Срем фолк фест 3.286.000 динара,

• Пројекат "Фестивал беседништва SIRMIUM LUX VERBI" 784.000 динара

• Грастро вински фестивал – интепретацијска мрежа јадранског крајолика, унапређење туризма у Граду. Износ планиран за овај
пројекат је 1.500.000 динара.



Градска управа за културу и спорт обавља послове из области културе,,
ПремГрадска управа за образовање врши управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга
Града, као и послове који су поверени Граду у областима предшколског,
основног и средњег образовања;

Организује и учествује у изради планова развоја и других стратешких
докумената и обезбеђује средства за финансирање материјалних трошкова у
областима предшколског, основног и средњег образовања и врши надзор
над коришћењем тих средстава;

ГрадсУ 2023. години Градска управа за образовање обезбедиће средства у
основном образовању за трошкове путовања – превоза ученика 27.000.000
динара.

Што се тиче пружање подршке успешним појединцима
из области образовања обезбедиће средства у износу од
10.600.000 динара, од тога:
- ученичке награде 1.800.000 динара,
- студентске стипендије 7.900.000 динара,
- Програм подршке успешним појединцима 400.000 динара,
- превоз студената 500.000 динара,
туру и спорт обавља послове из области културе,, Програма
„Развој културе
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јавне 
администрације и 

ефикасност у 
потрошњи јавног 

новца

Процес ПБ-а 
грађанима помаже да 

боље разумеју 
функционисање 

jeдиница локалне 
самоупаве

Утиче на већи 
степен поверења 
између грађана и 

власти



ОВАКО СУ ГРАЂАНИ ГЛАСАЛИ:

Партиципативно буџетирање за 2023. годину одвијало се у просторијама услужног центра
Градске управе. Највише гласова добио је Пројекат „Уређење јавних чесми“, тако да је овај
пројекат планиран Одлуком о буџету града Сремска Митровица за 2023. годину.

Партиципативно буџетирање за 2023. годину

Р.
бр

Пројекат
Анкетни 

лист
Оn 
line

Укупно

1. Уређење јавних чесми 1361 73 1434

2. Уређење платоа испред „ПСЦ Пинки“ 1193 49 1242

3. Паравани и еко облоге за контејнере 207 16 223

4. Озелењавање подвожњака-зелена фасада 183 9 192

5. QR кодови-упутства за употребу справа на 
теретанама на отвореном

89 6 95

УКУПНО: 3033 153 3186




