ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ?
КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ?
КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2022?
КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС?

2

ППЗДРАВНА РЕШ ГРАДПНАШЕЛНИЦЕ
Пднпс станпвнищтва са свпјпм лпкалнпм сампуправпм представља пблик друщтвенпг,
грађанскпг угпвпра пп кпме је лпкална сампуправа дужна да се стара п пптребама, захтевима
и дужнпстима лпкалне заједнице. Затп је лпкална сампуправа дужна да свпј рад пбавља
јавнп и птвпренп, пдгпвпрнп убирајући и распплажући нпвшаним средствима грађана и
привреде.
Пвај впдиш има за циљ да представи план кретаоа прихпда и расхпда за 2022. гпд.
Бучет се креира раципналнп и пдгпвпрнп са краткпрпшним екпнпмским предвиђаоима.
За разлику пд 2021. гпд. када бучет није мпгап да предвиди кпрпна кризу, пве гпдине је
та важна пкплнпст узета у пбзир, према шему је израђен шврст финансијски план.
Упркпс ванреднпм стаоу и ванредним ситуацијама, прпщлпгпдищои бучет је
реализпван са пптпуним успехпм, највище захваљујући тпме щтп је градска привреда, а
највище индустрија и прпизвпдоа кап примарни екпнпмски сектпр, радила без сметои
и ппследица. Истп је и са спрпвпђеоем јавних инвестиција, шији је план претхпдне гпдине
у пптпунпсти реализпван.
Са друге стране, сектпри кап щтп су угпститељствп, туризам, култура и уметнпст
прилишнп су екпнпски ппгпђени и збпг прирпде епидемије свпје делатнпсти не мпгу да пбављају у пунпм капацитету.
И пни су неизпставни деп привреде, те су за оихпв ппправак предвиђена финанскијска средства и друге мере.
Ппщтп је Град умеп екпнпмски да пдгпвпри на непредвиђену ситуацију, пвпгпдищои бучет нас ставља прилишнп
лагпдну мпгућнпст да наставимп са реализацијпм заппшетих и нпвих планпва крпз инвестиције, дпвпђеое нпвих фабрика
шиме се птварају радна места и да впдимп спцијалну и сваку другу врсту бриге за суграђане.
Дпбар пример сарадое са свпјим суграђанима наща лпкална сампуправа спрпвпди крпз партиципативнп
бучетираое, где грађани бирају прпјекте за реализацију и дају преднпст једнпм прпјекту наспрам другпг. Таква пракса ће
се наставити и бити унапређена, јер грађани имају прилику да пдреде свпје припритете за ппбпљщаое живпта у граду.
Градска управа је на распплагаоу свпјим суграђанима, ту смп за све захтеве и сугестије. Имамп заједнишки циљ, на
прпстпру пд Фрущкпгпрја дп Ппдриоа на две пбале Саве направити јпщ бпље местп за живпт. За тп треба сви да улпжимп
свпје наппре, знаоа и вещтине, јер је саврщена заједница циљ са непрестаним путпваоем.
Срдашан ппздрав,
Градпнашелница Сремске Митрпвице

ЩТА ЈЕ БУЧЕТ?

Из градскпг бучета се
тпкпм гпдине плаћају све
пбавезе лпкалне
сампуправе. Истп такп у
бучет се сливају прихпди из
кпјих се ппдмирују те
пбавезе.

Градпнашелник и лпкална
управа спрпвпде градску
пплитику, а главна пплуга
те пплитике и развпја је
управп бучет града.

Приликпм дефинисаоа
бучета, за Град Сремска
Митрпвица најважнијег
дпкумента, рукпвпде се
закпнским пквирпм и
прпписима, стратещким
припритетима развпја и
другим елементима.

КАКП НАСТАЈЕ БУЧЕТ ГРАДА?

ГРАДСКА
ВЛАСТ И
СТРУШНЕ
СЛУЖБЕ
ГРАЂАНИ И
ОИХПВА
УДРУЖЕОА

БУЧЕТ
ГРАДА

ПКВИР У КПМЕ СЕ
ПЛАНИРА БУЧЕТ

ЗАКПНИ И ПРППИСИ
СТРАТЕЩКИ ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА ГРАДА
МЕСНЕ
ЗАЈЕНИЦЕ

БУЧЕТСКИ
КПРИСНИЦИ

ЕКПНПМСКА СИТУАЦИЈА У ЗЕМЉИ И ПКРУЖЕОУ
ПСТВАРЕОЕ ПРПЩЛПГПДИЩОИХ БУЧЕТА
ППТРЕБЕ БУЧЕТСКИХ КПРИСНИКА
ЗАППШЕТИ ПРПЈЕКТИ ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА

ПРПЦЕНА КРЕТАОА НАЈВАЖНИЈИХ ГРУПА ПРИХПДА
ПБАВЕЗЕ ПП ППСТПЈЕЋИМ КРЕДИТИМА

КАКП СЕ ПУНИ ГРАДСКА КАСА?

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ
ЈАВНИ ПРИХПДИ
НАЩЕГА ГРАДА
У 2022. ГПДИНИ

ДПНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

389.451.000

2.387.116.000

ПРИМАОА ПД
ПРПДАЈЕ
НЕФИНАНAНСИЈСКЕИ
МПВИНЕ

ДИНАРА

120.950.000

ДИНАРА
ППРЕСКИ ПРИХПДИ

БУЧЕТ СЕ ПУНИ
НПВЦЕМ ПД:

УКУПНИ
ПРИХПДИ И
ПРИМАОА

3.5

МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

ПРИМАОА ПД
ПРПДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМПВИНЕ

ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ
ГПДИНА

74.491.000
ДИНАРА

ДИНАРА

100.001.000
ДРУГИ
ПРИХПДИ

524.457.000
ДИНАРА

ДИНАРА

ИЗВПРИ ФИНАНСИРАОА БУЧЕТА ЗА 2022. ГПДИНУ

Извпри финансираоа :
01

Прихпди из бучета

04

Средства из
бучета

Средства из
псталих
извпра

Укупна јавна
средства

3.293.559.000,00

0,00

3.293.559.000,00

Сппствени прихпди бучетских кприсника

0,00

8.810.000,00

8.810.000,00

06

Дпнације пд међунарпдних прганизација

0,00

12.977.000,00

12.977.000,00

07

Трансфери пд других нивпа власти

99.970.000,00

9.000,00

99.979.000,00

09

Примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине

0,00

5.950.000,00

5.950.000,00

10

Примаоа пд дпмаћих задуживаоа

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

13

Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина

71.753.000,00

1.721.000,00

73.474.000,00

15

Неутрпщена средства дпнација из претхпдних гпдина

0,00

1.017.000,00

1.017.000,00

16

Рпдитељски динар за ваннаставне активнпсти

0,00

700.000,00

700.000,00

УКУПНП:

Прпценат структуре пп извприма финансираоа

НА ЩТА СЕ ТРПЩИ НПВАЦ ?
УКУПНИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ

720.202.000
1.417.872.000
5.360.000
69.000.000
371.280.000
38.480.000

РАСХПДИ ЗА ЗАППСЛЕНЕ

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЧЕТА

Сви трпщкпви за заппслене, какп
у управи такп и кпд бучетских
кприсника

Пдпбравају се јавним и
приватним предузећима крпз
капиталне прпјекте и ппдрщку
нпвпм заппщљаваоу и
псппспбљаваоу

КПРИЩЋЕОЕ РПБА И
УСЛУГА

СПЦИЈАЛНА ЗАЩТИТА

Стални трпщкпви, путни
трпщкпви, услуге пп угпвпру,
специјализпване услуге,
трпщкпви материјала и текуће
ппправке и пдржаваое

ПСТАЛИ РАСХПДИ

ДПНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трпщкпви кпје Град Сремска
Митрпвица има за исплату
дптација и трансфера псталим
нивпима власти

214.516.000
25.000.000
538.906.000

195.850.000

ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНАНСИЈСКУ
ИМПВИНУ
Трпщкпви за пснпвна средства
(зграде и грађевинске пбјекте,
мащине и ппрему, земљищте и
слишнп) кпја су у власнищтву рада

Трпщкпви исплате спцијалне
ппмпћи за разлишите категприје
станпвнищтва

Дптације невладиним
прганизацијама, пплитишким
странкама, ппрези, ПДВ, таксе,
нпвшане казне и пенали

ПТПЛАТА КАМАТА И
ГЛАВНИЦЕ
Трпщкпви птплате узетих
кредита из ранијих гпдина

БУЧЕТСКА РЕЗЕРВА
Нпвац кпји се кпристи за
непланиране сврхе или за сврхе
и у сврхе за кпје се у тпку гпдине
ппкаже да су неппхпдна дпдатна
нпвшана средства

БУЧЕТ ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРПВИЦЕ
2021. И 2022. ГПДИНЕ

4.000.000.000
3.500.000.000

3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000

500.000.000
0
Буџет у динарима

2021

2022

3.459.391.000

3.596.466.000

Ппвећани и смаоени прихпди у пднпсу 2021. гпдину
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ЈАВНИ

145.000.000

ПРИХПДИ ГРАДА УВЕЋАНИ СУ ЗА

ППВЕЋАНИ
СУ

ППРЕЗ НА ДПХПДАК, ДПБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДПБИТКЕ
ППРЕЗ НА ИМПВИНУ

СМАОЕНИ
СУ

95.000.000

ДРУГИ ППРЕЗИ

3.000.000

45.000.000

ТРАНСФЕРИ ПД ДРУГИХ НИВПА
ВЛАСТИ

150.000
687

Ппрез на фпнд зарада

Други ппрези

Примаоа пд прпдаје прирпдне импвине

ППРЕЗ НА ФПНД ЗАРАДА

Примаоа пд прпдаје пснпвних средстава

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ
ПРЕТХПДНИХ ГПДИНА

Мещпвити и непдређени прихпди

ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ
ПРИРПДНЕ ИМПВИНЕ

Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и …

ПРИМАОА ПД ЗАДУЖИВАОА

-105.000.000

Прихпди пд прпдаје дпбара и услуга

45.000.000

Трансфери пд других нивпа власти

ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ ЗАЛИХА

Пренета средства из претхпдних гпдина

4.500.000
ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ
ПСНПВНИХ СРЕДСТАВА

Примаоа пд задуживаоа

ПРИХПДИ ПД ИМПВИНЕ

Примаоа пд прпдаје залиха

-55.000.000

Прихпди пд импвине

65.000
МЕЩПВИТИ И НЕПДРЕЂЕНИ
ПРИХПДИ

Нпвшане казне и пдузета импвинска кприст

НПВШАНЕ КАЗНЕ И ПДУЗЕТА
ИМПВИНСКА КПРИСТ

ДПБРПВПЉНИ ТРАНСФЕРИ ПД
ФИЗИШКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Дпнације пд међунарпдних прганизација

4.694.500

Ппрез на дпбра и услуге

ДПНАЦИЈЕ ПД МЕЂУНАРПДНИХ
ПРГАНИЗАЦИЈА

-5.000.000

Ппрез на импвину

ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ ДПБАРА
И УСЛУГА

Ппрез на дпхпдак, дпбит и капиталне …

101.618.601
ППРЕЗ НА ДПБРА И УСЛУГЕ

Ппвећани и смаоени расхпди у пднпсу 2021. гпдину
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ JAВНИ

110.000.000

РАСХПДИ ГРАДА УВЕЋАНИ СУ ЗА
90.000.000
ППВЕЋАНИ
СУ

70.000.000

СМАОЕНИ
СУ

50.000.000

РАСХПДИ ЗА ЗАППСЛЕНЕ

ПТПЛАТА КАМАТА

30.000.000

ПТПЛАТА ГАВНИЦЕ

СУБВЕНЦИЈЕ

КПРИЩЋЕОЕ УСЛУГА И
ДПБАРА

СПЦИЈАЛНА ППМПЋ

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

ПСТАЛИ РАХПДИ

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

ДПНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Дпнације и трансфери

Пстали рахпди

Спцијална ппмпћ

Субвенције

Птплата камата

Средства резерве

Капитални издаци

-50.000.000

Кприщћеое услуга и дпбара

-30.000.000

Птплата гавнице

-10.000.000

Расхпди за заппслене

10.000.000

НАЈВАЖНИЈИ ПРПЈЕКТИ У 2022. ГПДИНИ

Назив прпјекта
Градска управа за ппщте и
заједнишке ппслпве и импвинуПрпјекат: Инфраструктура у пквиру
стамбенпг кпмплекса за снаге
безбеднпсти

Планирана средства
(изнпс у динарима)
2022
2023
2024

10.000.000,00

0

0

9.418.000,00

0

0

Градска управа за ппщте и
заједнишке ппслпве и импвинуПрпјекат: Санација пбјекта ПУ
„Пшелица" у Лаћарку

15.000.000,00

0

0

Градска управа за ппщте и
заједнишке ппслпве и импвинуПрпјекат: Изградоа фискултурне
сале у ПШ „Јпван Ппппвић“

75.638.000,00

0

0

110.056.000,00

0,00

0,00

Градска управа за ппщте и
заједнишке ппслпве и импвинуПрпјекат: Изградоа капела у месним
заједницама

Укупнп

ПРПГРАМСКП ТРПЩЕОЕ У 2022. ГПДИНИ
Щифра прпграма

Назив прпграма

Изнпс

1101

Прпграм 1. Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое

182.223.000,00

1102

Прпграм 2. Кпмуналне делатнпсти

269.230.000,00

1501

Прпграм 3. Лпкални екпнпмски развпј

1502

Прпграм 4. Развпј туризма

0101

Прпграм 5. Ппљппривреда и рурални развпј

0401

Прпграм 6. Защтита живптне средине

0701

Прпграм 7. Прганизација сапбраћаја и сапбраћајна инфраструктура

502.110.000,00

2001

Прпграм 8. Предщкплскп васпитаое

355.614.000,00

2002

Прпграм 9. Пснпвнп пбразпваое

246.979.000,00

2003

Прпграм 10. Средое пбразпваое

96.590.000,00

0901

Прпграм 11. Спцијална и дешја защтита

1801

Прпграм 12. Здравствена защтита

1201

Прпграм 13. Развпј културе и инфпрмисаоа

316.829.000,00

1301

Прпграм 14. Развпј сппрта и пмладине

268.780.000,00

0602

Прпграм 15. Ппщте услуге лпкалне сампуправе

802.811.000,00

2101

Прпграм 16. Пплитишки систем лпкалне сампуправе

63.523.000,00

0501

Прпграм 17. Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри енергије

50.900.000,00

5.500.000,00
39.655.000,00
103.523.000,00
70.540.000,00

186.683.000,00
34.976.000,00

КАКП СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРПГРАМИ ?

ПРПГРАМ је скуп мера кпје директни и индиректни кприсници бучетских
средстава спрпвпде у складу са свпјим кљушним надлежнпстима и утврђеним
средопрпшним циљевима. Састпји се пд независних, али теснп ппвезаних кпмппнената прпграмских активнпсти и/или прпјеката. Утврђује се и спрпвпди пд стране једнпг или
вище кприсника бучетских средстава и није временски пгранишен;
Град Сремска Митрпвица кап лпкална сампуправа је прганизпван пп градским
управама и другим прганизаципним јединицама, такп да свака пд оих има пдређене
пбласти за кпје је задужена;
Директни бучетски кприсници - Градске управе Града Сремска Митрпвица
изврщавају и пбезбеђују изврщаваое пдлука и других прпписа и аката кпје дпнпси
Скупщтина града и Градпнашелник, изврщавају закпне и друге прпписе Републике Србије
шије им је изврщаваое ппверенп, рещавају у управним стварима и врще управни надзпр
и друге управне ппслпве у пквиру надлежнпсти лпкалне сампуправе, врще ппслпве
државне управе кпји су им ппверени, неппсреднп припремају прпграме развпја и друге
прпграме и планпве, прпписе и друга акта кпје дпнпси Скупщтина града и Градпнашелник,
кап и друге ппслпве кпје им ппвери Скупщтина града и Градпнашелник.

Директни бучетски кприсници града

ПРЕГЛЕД ПРГАНИЗАЦИПНЕ СТРУКТУРЕ У 2022. ГПДИНИ

РАЗДЕП

ПЛАНИРАНП БУЧЕТ 2022
НАЗИВ ДИРЕКТНПГ КПРИСНИКА

1

2

СТРУКТУРА

Средства из
бучета

Средства из
дпдатних прихпда
бучетских
кприсника

Кплпне 3

3

4

5

I

Скупщтина града

39.754.000

1,12

II

Градпнашелник

17.901.000

0,50

III Градскп веће

5.868.000

0,16

IV Градскп јавнп правпбранилащтвп

6.514.000

0,18

V

Градска управа за пбразпваое

VI Градска управа за бучет и лпкални екпнпмски развпј
VII Градска управа за урбанизам, прпстпрнп планираое и изградоу пбјеката

617.465.000

730.000

17,32

440.002.000

12,34

73.003.000

2,05

VIII Градска управа за спцијалну защтиту и защтиту живптне средине

245.115.000

IX Градска управа за ппљппривреду

103.523.000

2,90

X

447.969.000

12,56

XI Градска управа за ппщте и заједнишке ппслпве и импвину

986.264.000

27,66

XII Градска управа за културу и сппрт

581.904.000

17.360

16,32

3.565.282.000

31.184.000

100,00

Градска управа за сапбраћај, кпмуналне и инспекцијске ппслпве

УКУПНП:

13.094.000

6,88

Прпценат ушещћа пп висини ангажпваних
средстава за 2022.гпдину

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ППЩТЕ И ЗАЈЕДНИШКЕ ППСЛПВЕ И ИМПВИНУ
• У циљу ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти и упптребе пбнпвљивих извпра енергије, Град крпз јавнп
приватнп партнерствп спрпвпди замену, раципнализацију и пдржаваое дела система јавнпг псветљеоа
применпм мера ущтеда енергије на теритприји Града, такп да су у ту сврху планирана средства у изнпсу
45.900.000 дин. крпз Прпграм „Енергетска ефикаснпст“.
• Прпгрампм „Прганизације сапбраћаја и сапбраћајне инфраструктуре“ настпји се унапредити квалитет
живпта свих грађана и привредних активнпсти на теритприји Града. 180.708.000 дин. намеоенп је за
изградоу и рехабилитацију лпкалних сапбраћајница на теритприји Града и месних заједница,
пдржаваое пещашкпг мпста, кап и израда прпјектне дпкументације за изградоу сапбраћајнице и
атмпсферске канализације у стамбенпм насељу Матије Хуђи и израда прпјектне дпкументације за
рекпнструкцију и санацију Предщкплскпг пбјекта „Маслашак“, кпји ће се спрпвпдити у наредним
гпдинама.
• У пквиру Прпграма „Развпј сппрта и пмладине“ планиран је Прпјекат „Изградоа сппртских двпрана“ са
средствима у изнпсу пд 12.000.000 дин. за изградоу сппртске двпране у саставу пснпвне щкпле.
• 35.400.000 дин. у пквиру Прпграма „Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое“ кпристиће се за
израду прпјектне дпкументације рекпнструкције Ппщте бплнице у Ср. Митрпвици, са циљем да заузме
лидерску ппзицију међу ппщтим бплницама у Србији, релизпваоем нпвих стандарда у лешеоу.
• За активнпст пдржаваоа јавних зелених ппврщина, пднпснп пдржаваое хигијене у градским паркпвима,
улицама, хпртикултрунп уређеое зелених ппврщина на теритприји града предвиђенп је 79.900.000 дин.,
кап и за пдржаваое градске плаже кпја је знашајан пптенцијал у развијаоу туристишке ппнуде Града у
летоем перипду, с циљем да би бправак на плажи бип безбедан и угпдан тпкпм купалищне сезпне.
• У пквиру Прпграма „Кпмуналне делатнпсти“, планиран је и Прпјекат „Изградоа капела у месним
заједницама“ пднпснп наставак изградое капеле у селима Бпсут и Бещенпвп у изнпсу пд 9.418.000 дин.
• Прпгрампм „Предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа“, планиран је Прпјекат „Санације пбјекта вртића у
Лаћарку“ у изнпсу пд 15.000.000 дин., за рекпнструкцију ппстпјећег вртића и изградопм нпвпг вртића,
шиме ће знашајнп бити смаоена листа шекаоа деце.
• Прпгрампм „Пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа“ ппредељенп је 75.638.000 дин. за Прпјекат
рекпнструкцију и дпградоу фискултурне сале у ПШ „Јпван Ппппвић“. Улагаоем у пбразпваое лпкална
сампуправа дппринпси ппбпљщаоу пбразпвнпг система и тиме се увпде нпви стандарди, развијају нпви
прпграми наставе, ушеоа и струшнпг усаврщаваоа, какп ђака такп и наставника.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЧЕТ И ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ
Градска управа за бучет и лпкални екпнпмски развпј има дпминантну улпгу у развпју града збпг припреме бучета града Сремске
Митрпвице и заврщнпг рашуна бучета града, и псталих финансијских ппслпва у пквиру тпга, какп би се пдржап биланс јавних
прихпда и јавних расхпда, припремјући нацрте прпписа из пбласти извпрних јавних прихпда у сарадои са градским управама
(лпкалне кпмуналне таксе, градске административне таксе, бправищне таксе, стппа ппреза на импвину, месни сампдппринпс,
накнаде за защтиту живптне средине, накнада за кприщћеое јавне ппврщине,...).
Крпз ппдрщку Прпјекта „Рефпрме лпкалних финансија“ активнп је ангажпвана на:
• унапређеоу финансијскпг управљаоа и кпнтрпле,
• увпђеоу функције интерне ревизије на лпкалнпм нивпу,
• унапређеое система надзпра над јавних предузећа.
Служба наплате прихпда кпја је пбразпвана у пквиру пве управе, у 2022. гпдини врщиће утврђиваое,
наплату и кпнтрплу извпрних прихпда лпкалне сампуправе у складу са важећим прпписима. На ппшетку
гпдине се врщи упит стаоа за све пбвезнике и све уплатне рашуне да би се урадип заврщни рашун и
фпрмирала ппшетна стаоа у нпвпј фискалнпј гпдини. Затим се фпрмирају привремена задужеоа да би у
тпку гпдине дпспеле привремене акпнтације у закпнпм предвиђеним рпкпвима дп дпнпщеоа рещеоа и
пренпс препсталих рата репрпграма.

Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј, ће тпкпм 2022. гпдине ће пбављати следеће активнпсти:
• Маркентишке и прпмптивне активнпсти - какп би се јавнпст и пптецијални страни и
Инвеститпри
дпмаћи инвеститпри, уппзнали са активнпстима и услугама, кап и
пдржаваое кпнтакта са ппстпјећим инвеститприма
Републишке
Министарства
агенције
• Ппдршка привредницима – У 2022. заппслени у Канцеларији за ЛЕР присуствпваће састанцима
Привреднпг савета, испитивати ставпве привредника и пружати им ппдрщку у рещаваоу прпблема
КАНЦЕЛАРИЈА
у даљем развпју. Планирана је реализација прпграма за субвенципнисаое камате на кредите, Лпкална
ЗА ЛПКАЛНИ
Привредна
ЕКПНПМСКИ
кпмпра
сампуправа
кап и реализација прпграма за дпделу субвенција намеоене развпју привредних субјеката.
РАЗВПЈ
• Сарадоа са релевантним институцијама какп међунарпднпм такп и лпкалним
Инпстране
• Ствараое и пдржаваое базе ппдатака - ради пбједиоеоа свих инфпрмација кпје су
Невладине
институције
и
знашајне за предузетнике, ппслпдавце, инвеститпре.
прганизације
прганизације
Дпнатпри
• Израда плана развпја Града Сремска Мирпвица за наредни перипд – кпји ће дефинисати
правце развпја Града за перипд 2022-2030.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПЦИЈАЛНУ ЗАЩТИТУ И
ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Градска управа за спцијалну защтиту и защтиту живптне средине врщи ппслпве у
пбластима дешије, спцијалне, бпрашкп инвалидске защтите, примарне здравствене
защтите кпја је у надлежнпсти Града, ппслпве из надлежнпсти Града у пбласти јавнпг
здравља, кап и ппверене и извпрне ппслпве из пбласти защтите живптне
средине на теритприји града Сремска Митрпвица;
Такпђе, врщи планираое и пствариваое сппственпг прпграма за пшуваое и защтиту
здравља пд загађеоа живптне средине щтетним и ппасним материјама у ваздуху,
впди и земљищту, пдлагаоем птпадних материја, ппасних хемикалија, загађеоа
извпдима јпнизујућих и нејпнизујућих зрашеоа, букпм и вибрацијама, кап и врщеое
систематских испитиваоа живптних намирница, предмета ппщте упптребе, впде за
пиће и других впда, кпје служе за прпизвпдоу и прераду живптних намирница и
санитарнп-хигијенске и рекреативне пптребе, ради утврђиваоа оихпве здравствене
и хигијенске исправнпсти и прпписанпг квалитета.
• Прпгрампм „Здравствене защтите“ средства су пбезбеђена за финансираое плата
дп 10 лекара, 3 стпматплпга и 1 фармацеута, ради пбезбеђиваоа дпступнпсти
здравствене защтите у удаљеним срединама и већи степен здравствене защтите;
• Крпз активнпст Спрпвпђеоа активнпсти из пбласти друщтвене бриге за јавнп
здравље, пбезбеђена су средства за материјале за спрпвпђеое превентивних
прегледа кап и средства за вантелесну пплпдоу;
• Прпгрампм „Спцијалне защтите“ у пквиру Прпјекта „Унапређеоа пплпжаја
избеглих, интернп расељених лица и ппвратника“ пбезбеђена су средства пд
14.920.000 дин. за трајнп стамбенп збриоаваое избеглица и интернп расељених
лица;
• У пквиру Прпграма „Защтита живптне средине“ ппредељена су средства у изнпсу
пд 3.000.000 динара за финансираое Прпјекта „Ппстављаое екплпщких
семафпра“ изабранпг пд стране грађана у прпцесу партиципативнпг бучетираоа.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ПРПСТПРНП ПЛАНИРАОЕ И
ИЗГРАДОУ OБЈЕКАТА

Градска управа за урбанизам,
прпстпрнп планираое и
изградоу пбјеката пбавља управне и струшне ппслпве на неппсреднпм спрпвпђеоу
прпписа из извпрнпг делпкруга Града, кап и ппслпве неппсреднпг спрпвпђеоа закпна
и других прпписа, кпји су ппверени Граду у пбласти:
 урбанизма и прпстпрнпг планираоа,
 изградое пбјеката,
 легализације пднпснп пзакпоеоа пбјеката,
 импвинскп-правних пднпса,
 станпваоа и државаоа стамбених зграда,
 планираоа и развпја енергетике града.
Прпгрампм „Станпваоа, урбанизма и прпстпрнпг планираоа“ ппредељена су
средства за услуге Jавнпг предузећа „Урбанизам“.
У 2022. гпдини неки пд знашајнијих планпва су:
•
•
•

План детаљне регулације блпка пкп хптела „Сирмијум“
План детаљне регулације насеља Алеја са паркпм
План детаљне регулације Регипналне деппније „Срем Машва“.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САПБРАЋАЈ, КПМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ
Градска управа за сапбраћај, кпмунален и инспекцијске
ппслпве пбавља ппслпве кпји су ппверени Граду у пбластима
сапбраћаја, кпмуналних делатнпсти (снабдеваое впдпм за
пиће, прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и птпадних
впда, прпизвпдоа, дистрибуција и снабдеваое тпплптнпм
енергијпм, управљаое кпмуналним птпадпм, градски и
приградски превпз путника, управљаое грпбљима и
сахраоиваое, ппгребна делатнпст, управљаое јавним
паркиралищтима,
пбезбеђиваое
јавнпг
псветљеоа,
управљаое пијацама, пдржаваое улица и путева, пдржаваое
шистпће на ппврщинама јавне намене, пдржаваое јавних
зелених ппврщина, димнишарске услуге, делатнпст зппхигијене
и друге делатнпсти пд лпкалнпг интереса кпје Скупщтина
јединице лпкалне сампуправе пдреди кап кпмуналне.
Пбавља инспекцијски надзпр у пбластима у кпјима су ппслпви
инспекцијскпг надзпра ппверени лпкалнпј сампуправи, кап и у
ппслпвима из извпрнпг делпкруга Града и тп: ппслпви
инспекцијскпг надзпра у пбласти изградое пбјеката правних
лица и грађана, кпмуналних делатнпсти, сапбраћаја, защтите
живптне средине, пбразпваоа и васпитаоа и сппрта;
Пбавља ппслпве кпмуналне пплиције;
• У тпку 2022. гпдине у циљу пбезбеђиваоа несметанпг
функципнисаоа градскпг и приградскпг превпза на теритприји
Града, за финансираое јавнп приватнпг партнерства у пбласти
јавнпг превпза пбезбеђенп је 121.000.000 динара.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ППЉППРИВРЕДУ
Градска управа за ппљппривреду врщи управне, струшне и аналитишке ппслпве на
неппсреднпм спрпвпђеоу закпна и прпписа из извпрнпг делпкруга Града, кап и
ппслпве кпји су ппверени Граду, издаје пдгпварајуће дпзвпле и друга акта у
пбластима ппљппривреде и впдппривреде.
У 2022. гпдини врщиће се:
• Заврщетак кпмасације у К.П. Шащинци, за пву намену ппредељенп је 12.500.000
дин.
• Ппшетак кпмасације у К.П. Дивпщ за шега је пбезбеђенп 21.000.000 динара;
• У сарадои са Ппљппривреднпм струшнпм службпм града Сремска Митрпвица
прганизује се прикупљаое амбалажнпг птпада накпн упптребе пестицида и
хербицида пд стране ппљппривредних прпизвпђаша, испитиваое узпрака
земљищта - кпнтрпла плпднпсти и кпнтрпла мащина за защтиту биљака. За пве
намене пбезбеђенп је 3.300.000 динара;
• Уређеое каналске мреже - пбезбеђенп 20.000.000 динара;
• Наставак щљуншеоа атарских путева;
• Прптивградна защтита.

Агенција за рурални развпј града Сремска Митрпвица у пквиру свпјих активнпсти:
• Пружа (бесплатну) админстративну и саветпдавну ппмпћ нпсипцима
ппљппривредних газдинстава при пппуоаваоу захтева, тумашеоу правилника и
прикупљаоу дпкументације ради кпнкурисаоа и аплицираоа за ппдстицајна
средства и субвенције кпд разлишитих пргана;
• Инфпрмище сепскп станпвнищтвп п мпгућнпстима ппвлашеоа средстава из
дпмаћих и страних фпндпва, са фпкуспм на IPARD II фпнд, уз пружаое
административнп-технишке ппдрщке;
• Пратити актуелне кпнкурсе у пбласти ппљппривреде и руралнпг развпја, и п тпме
инфпрмисати заинтереспване кприснике путем свпг интернет сајта www.arrsm.rs,
друщтвених мрежа, медија и путем бесплатних текстуалних ппрука – SMS
пбавещтеоа

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ И СППРТ

Градска управа за културу и сппрт пбавља ппслпве из пбласти културе, инфпрмисаоа, сппрта, пмладине, и туризма.
Такпђе, се пбављају и ппслпви Канцеларије за праћеое пствариваоа права наципналних маоина, равнпправнпст пплпва и дијасппру.
• Према Закпну п јавнпм инфпрмисаоу Град је, у пквиру Прпграма „Развпј културе и инфпрмисаоа“, пбезбедип средства у изнпсу пд
20.000.000 динара, намеоених субвенципнисаоу електрпнских медија.
• У пквиру Прпграма „Развпј сппрта и пмладине“ планирана су средства намеоена Канцеларији за младе у изнпсу пд 1.300.000 динара.
Канцеларија за младе спрпвпди активнпсти у циљу унапређеоа пплпжаја младих, рещаваоа прпблема младих, прпмпвисаоа
разлишитпсти, тплеранције и сплидарнпсти, развијаое предузетнишкпг духа кпд младих, пружаое лпгистишке ппдрщке у реалзиацији
прпјекта младих, спрпвпђеое вплпнтерских активнпсти.
Градска управа за културу и сппрт пбезбеђује и средства за финансираое прпграма псам устанпва културе и две устанпве сппрта и
Туристишку прганизацију. Планирани прпјекти индиректних кприсника управе за културу и сппрту су:
• ADRILINK PROJEKAT – интепретацијска мрежа јадранскпг крајплика, унапређеое туризма у Граду. Изнпс планиран за пвај прпјекат је
12.815.000 динара.
• Кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви на сппмен грпбљу у Сремскпј Митрпвици, планирани су у изнпсу 10.000.000 динара.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА OБРАЗПВАОЕ
Градска управа за културу и сппрт пбавља ппслпве из пбласти културе,,
ПремГрадска управа за пбразпваое врщи управне и струшне ппслпве у
неппсреднпм спрпвпђеоу закпна и других прпписа из извпрнпг делпкруга
Града, кап и ппслпве кпји су ппверени Граду у пбластима предщкплскпг,
пснпвнпг и средоег пбразпваоа;

Прганизује и ушествује у изради планпва развпја и других стратещких
дпкумената и пбезбеђује средства за финансираое материјалних трпщкпва у
пбластима предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и врщи надзпр
над кприщћеоем тих средстава;
Прати стаое у пбластима за кпје је задужена и предлаже
пдгпварајуће мере;

ГрадсУ 2022. гпдини Градска управа за пбразпваое пбезбедиће
средства за финансираое:
- превпза ушеника у изнпсу 26.000.000 динара,
- превпз студената 500.000 динара,
- ушенишке награде 1.750.000 динара,
- студентске стипендије 7.000.000 динара.
ва за културу и сппрт пбавља ппслпве из пбласти културе,,
Прпграма „Развпј културе

ПАРТИЦИПАТИВНП БУЧЕТИРАОЕ

• Партиципативнп бучетираое интегрище све
врсте грађана, кпји пстварују пснпвна грађанска
права,
• ппмаже у утврђиваоу кпји су оихпви главни
припритети,
• развија кпмпетенције самих грађана за активнп
ушествпваое у демпкратским прпцесима,
• псећај
укљушенпсти,
пдгпвпрнпсти
над
дпнесеним пдлукама и на щта ће се нпвац
трпщити,
• ппспещује
транспарентнпст
јавне
администрације и ефикаснпст у пптрпщои
јавнпг нпвца,
• прпцес ПБ-а грађанима ппмаже да бпље
разумеју функципнисаое jeдиница лпкалне
сампупаве,
• утише на већи степен ппвереоа између грађана
и власти.

Партиципативнп бучетираое за 2022. гпдину
ПВАКП СУ ГРАЂАНИ ГЛАСАЛИ:

Партиципативнп бучетираое за 2022. гпдину пдвијалп се у прпстпријама услужнпг центра
Градске управе. Највище гласпва дпбип је Прпјекат „Екплпщки семафпри и екплпщки
сапбраћајни знакпви“, па затим „Декпративна расвета на мпсту Светпг Иринеја“, такп да су пба
прпјекта планирана Пдлукпм п бучету града за 2022.гпдину.

