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ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
14. фебруар 2019.

 примерка 300 динара


Цена
 претплата
 за
 2019.

Годишња
 2.000,00 динара
годину:

Година XI
број 2

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.

45.

На основу члана 46. Закона о планирању


 
 
и изградњи („Службени гласник Републике





Србије”, број72/2009
и 81/2009-исправка,


64/2010
121/2012,
42/2013  – УС, 24/2011,
 



УС,
50/2013-УС
и
98/2013-УС,
132/2014,





145/2014
), члана 31.
 и 83/2018

 Правилника
 
о садржини,
  начину и поступкуизраде
 доку-
мената просторног
и
урбанистичког


 плани-
рања („Службени
гласник

 РС”, бр. 64/2015),

члана
9,
став
5
Закона
о
стратешкој
процени



 
утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010) и
члана 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени
   лист
 Града Сремска
Митровица”, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина
по при града Сремска Митровица,



бављеном мишљењу Комисије
за планове на

седници одржаноj 14.02.2019.
године, донела је
О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

 ИЗГРАДЊУ


РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА





АУТОПУТА КУЗМИН – СРЕМСКА




РАЧА
НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА




СРЕМСКА МИТРОВИЦА И

 
ОПШТИНЕ
ШИД



Овом Одлуком
приступа
се изради Пла- 




 
на детаљне регулације за изградњу
ауто- 
 



пута Кузмин – Сремска Рача на подручју
 




Града Сремска Митровица и Општине




Шид (у даљем тексту: План детаљне регу
 

 
лације). 


 












Члан
 2.




 
Оквирна
граница
обухвата
планског 



подручја (прелиминарна)

 заузима
 простор

око 610
ha.
У
обухвату
плана
су
делови
те- 




риторије
Митровица
– к.о.

 у Граду Сремска


Кузмин,
к.о. Босут
и к.о.


 Сремска Рача и 
делови територије
Општине
Шид


 – к.о. Кукујевци и к.о. Вишњићево.

 


Граница
плана иде од севера и 
  обухвата

постојећег
државног


 пута А реда – аутопут 




А3 ка југу пратећи
источну
страну
плани  путног


 
 к.о.
раног
коридора
и прелази
атар



Кузмин,
прелази
атар к.о. Кукујевци,
опет 




 
к.о. Кузмин, к.о. Вишњићево, к.о. Босут,
 Босут,
 прелази

 атар Сремске
 
прелази реку
 до реке
 Саве. Пратећи среРаче и долази
дину тока реке и државну границу, граница
обухвата иде на запад а затим иде западном
страном коридора прелазећи преко атара
 к.о. Босут, к.о
 Вишњи
 к.о. Сремска Рача,




ћево, к.о.Босут, к.о. Кузмин и долази до




државног
пута затварајући
прелиминарну


границу обухвата
плана.
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Члан 4.

Граница обухвата плана је прелиминарна и дефинисана је на бази планираног
путног коридора од 300м укупно, а коначна
ће бити одређена Нацртом Плана.

Принципи планирања:
Уређење простора у обухвату плана заснива се на начелима континуалног планирања и принципима одрживог развоја и рационалним коришћењем земљишта и очувања специфичности предела.

Члан 3.

Услови и смернице планских докумената вишег реда и списак подлога:
Плански основ за израду Плана је Просторни план Републике Србије („Службени
гласник Р.Србије”, бр.88/2010).
Смерницама из Просторног плана Р.
Србије за успешну интеграцију територије
Републике Србије и њене повезаности, како
географски тако и друштвено-економски
потребно је обезбедити развијену мрежу
транспортних система. Међудржавна интеграција простора, потпуном и усклађеном
реализацијом саобраћајних система, подразумева знатно бољу услугу токовима људи
и роба, који се тренутно одвијају транспортном мрежом. Постојећи капацитети свих видова инфраструктуре у ширем окружењу саобраћајних коридора, представљају значајан
потенцијал развоја интермодалног транспорта и регионалног развоја Републике
Србије на државном и међународном нивоу.
Стога је неопходно придржавати се одређених принципа развоја транспортних
система:
– економске исплативости, друштвене
оправданости и еколошке прихватљивости;
– уравнотеженог развоја мреже са просторног, техничког и технолошког аспекта;
– усмерености ка корисницима, обезбеђењу доступности и конкурентности;
– интеграцији са окружењем и другим
видовима саобраћаја;
– усмерености ка заштити животне средине.
Основни циљ развоја путног саобраћаја
и путне инфраструктуре је: остваривање и
развој саобраћајног система Републике
Србије који омогућава одрживу мобилност
становништва, пружа подршку убрзаном
развоју Републике Србије и њеној конкурентности у региону и шире.
Планирана је модернизација постојећих
путних граничних прелаза као што је предвиђена могућност отварања и других граничних прелаза у складу са потребама прекограничног саобраћаја преко надлежних
министарстава.

14. фебруар 2019.
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Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског простора:
Циљ доношења плана је стварање планског основа за реализацију планских поставки Просторног плана, односно стварање могућности за формирање путног коридора и изградњу аутопута са свим неопходним садржајима (петље, мостови,
надвожњаци и слично) од коридора Х до
граничног прелаза у Сремској Рачи.
Обухват плана се налази на простору територије Града Сремска Митровица, односно на катастарским општинама Кузмин,
Босут и Сремска Рача и мањим делом на
простору Општине Шид, односно катастарским општинама Кукујевци и Вишњићево .
Планирани коридор прелази преко пољопривредног земљишта у највећем делу
трасе и мањим преко шумског земљишта (
к.о. Сремска Рача). Планом детаљне регулације створиће се услови за претврање пољопривредног земљишта у грађевинско и
прибављање земљишта у јавну намену за
изградњу саобраћајног инфрсатруктурног
објекта - аутопута.
Подела простора у обухвату плана определила би урбанистичке зоне за фазну изградњу аутопута и зоне за изградњу посебних садржаја као што је гранични прелаз.
Позитиван ефекат реализације планских
поставки плана детаљне регулације свих
услова за изградњу недостајућег квалитетног путног коридора који повезује две републике.
Планирани путни коридор обезбедиће
бржу и квалитетнију повезаност република
и градова који ће се наћи на планираном
коридору.

Број
Број
Број
1313
2

22.
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фебруар2018.
2019.
2018.
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Циљ израде плана је и реализација планираних садржаја уз усклађивање свих релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату
плана тако и у утицајном подручју са основним принципима одрживог развоја, односно усклађивање активности у простору
и заштите животне средине.
Негативан ефекат реализације планских
поставки овог плана је утицај планиране
намене на измену пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, промена
пејсажа, као и синергијски утицај у утицајном подручју плана.

Такође ће се обезбедити правила за изградњу моста на реци Сави на простору
к.о. Сремска Рача.
Планираном регулацијом одредиће се
површине у јавној намени, а на простору у
осталој намени одредиће се грађевинске
линије за изградњу објеката.
Терен у простоту обухвата плана је релативно раван са благим незнатним нагибом ка југу и планом нивелације ускладиће
се нивелационе коте постојећег државног
пута и јавних површина.
Планом ће се дефинисати коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру.
Планом ће се одредити и мере заштите
културно-историјских споменика и заштићених природних целина, локације за
које се обавезно израђује урбанистички
пројекат, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама.
Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату
плана, а односе се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду
основ за издавање локацијске дозволе на
укупном земљишту обухваћеном планом,
осим за грађевинско земљиште обухваћено
планом за које је одређена обавеза даље
планске разраде.
Правила грађења могу да садрже и друге
услове архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде, колорита и
друго.
Планом се у складу са поебним наменам
земљишта одређује и другачију парцелацију, те ће План дати и предлог плана парцелације.
План се израђује упоредо са израдом
техничке документације, која треба да послужи као технички основ за израду Плана,
у смислу омогућавања прецизног дефинисања обухвата јавног земљишта и потенцијалних конфликата у простору.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
са структуром основних намена простора:
Садржина плана прописана је Законом, и
у овом случају као обавеза његове израде
одређена планским документом вишег реда.
Простор обухвата Плана се налази у западном делу територије Града Сремска
Митровица и источном делу територије
Општине Шид.
Простор обухвата плана, односно планирани путни коридор се налази на пољопривредном земљишту катастарских општина
Кузмин, Босут и Сремска Рача – Град
Сремска Митровица и пољопривредном
земљишту катастарске општине Вишњићево – Општина Шид.
План ће се одредити границе обухвата
грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне.
Претежна намена простора је инфраструктурни путни коридор.
У планираном путном коридору обезбедиће се правила и услови за изградњу саобраћајнице – аутопута (петље за одвајање саобраћаја са постојећег државног пута А
реда – аутопут А3 на простору к.о. Кузмин
и к.о. Кукујевци, петље за одвајање саобраћаја за насељена места Босут и Вишњићево
на ко. Босут и к.о. Вишњићево, прикљушење постојећег државног пута за прикључење насељеног места Сремска Рача).

Члан 7.
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Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџетских средстава Републике Србије
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Члан 11.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Саобраћајном институту ЦИП из
Београда.
Рок за израду плана је 90 дана.

Ова одлука ступа на снагу када је усвоје:
Град Сремска Митровица и Општина Шид
и биће објављена у „Службеном листу
Града Сремска Митровица” и „Службеном
листу општина Срема”.

Члан 8.
После доношења ове одлуке организоваће се рани јавни увид у трајању од 15
дана.
Oглас о излагању материјала на рани
јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања.
Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица и згради општине
Шид.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид у згради градске
куће Града Сремска Митровица и згради
Општине Шид.
Излагање предлога Плана детаљне регулације на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога Плана детаљне регулације на јавни
увид, начин на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе
на предлог Плана детаљне регулације, као
и друге информације које су од значаја за
јавни увид.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-38/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

46.

Члан 9.

Саставни део ове Одлуке је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу
аутопута Кузмин – Сремска Рача на подручју Града Сремска Митровица и Општине Шид на животну средину.
Члан 10.

План детаљне регулације је потребно израдити у довољном броју примерка у аналогном и дигиталном облику.

14. фебруар 2019.
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На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије”, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018), члана 31. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/2015),
члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010 ) и
члана 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица”, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 14.02.2019. године, донела је
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ОДЛУКУ

Члан 3.

Услови и смернице планских докумената вишег реда и списак подлога:
Генералним урбанистичким планом града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица”, бр.4/2015) простор обухвата плана је планиран као зона
породичног становања урбаног типа и средњих густина, где је могуће вишепородично
становање и пословање у функцији становања. У циљу уређења ове зоне неопходно
је пољопривредне површине привести намени, пре свега кроз регулацију, уређење и
комунално опремање простора.
Циљ израде је решење саобраћаја где би
се истовремено неизграђени простор активирао за простор за изградњу објеката за колективно становање, у овом конкретном
случају за изградњу станова за припаднике
снага безбедности. Уређењем простора предвидети интерне саобраћајнице са паркинзима, слободним заленим, парковским и рекреативним површинама и просторима за
игру деце. Предметни плланирани блок би
урбанистички представљао наставак постојећег насеља вишепородичног становања
„КПД”.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАПАДНОГ ДЕЛА
СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „КПД” У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације западног дела
стамбеног насеља „КПД” у Сремској Митровици (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.

Граница обухвата планског подручја је
одређена као прелиминарна. Простор обухвата плана се налази у северном делу
града Сремска Митровица, а западно од
постојећег стамбеног насеља колективног
становања КПД.
Граница обухвата плана на северу иде од
тачке 1 до тачке 2 – северном границом
парцеле бр. 42, затим се спушта ка југу, источном границом парцела бр. 42, 45, 46, 47
и 48/1 до тачке 3. Од тачке 3 граница пролази западном страном улице Милеве Марић, пресецајући парцелу 144/1 до тачке 4,
одакле иде према западу северном границом дела парцеле 144/2 и северном границом парцеле 144/3, до тачке 5. Од тачке 5
ка северу, источном границом парцеле породичног становања бр. 240/239 до тачке 6.
Од таке 6 ка западу, обухват се протеже северним странама парцела бр. 240/240, 241,
242, 243, 244, 245 до тачке 7, одакле иде ка
северозападу, западном страном парцеле
бр. 145/1 до тачке 8. Од тачке 8 до тачке 9,
граница обухвата плана захвата северни
део парцеле бр. 145/11 и јужни део парцеле
бр. 47 до тачке 9, која представља крајњу
југозападну тачку парцеле бр. 48/1. Одатле
граница иде ка северу, западним странама
парцела бр. 48/1, 47, 44, 43 и 42 до тачке 1.
Простор обухвата плана је пољопривредно земљиште у границама грађевинског подручја. Обухват плана има прелиминарну површину од око 12,63hа.
Приступ парцелама у обухвату плана је
са постојеће насељске саобраћајне мреже.
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Члан 4.

Принципи планирања:
Уређење простора у обухвату плана заснива се на начелима одрживог развоја и
рационалним коришћењем грађевинског
земљишта унутар граница грађевинског
подручја за изградњу објеката колективног
становања, а све у циљу континуираног
планирања уређења стамбених насеља
града Сремска Митровица.
Члан 5.
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Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског простора:
Циљ уређења простора у обухвату плана
је стварање планског основа за формирање
зоне у стамбеном насељу за формирање насељске саобраћајне мреже ( простор у јавној намени ) као фазе уређења простора
стамбеног насеља „КПД”. Планира се ново
стамбено двориште са наменским колективним стамбеним зградама и одговарајућим пратећим садржајима.
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План детаљне регулације у наслову наведеног просторног блока у Сремској Митровици, са површином од око 12,63ha, израђује
се на основу: потреба Града Сремска Митровица у смислу задовољавања потреба за одговарајућим наменским становима и заинтересованости потенцијалних инвеститора за
улагање у изградњу стамбенопословних
објеката у зони која је наменом за то одређена; потребе за изградњом, регулисањем и
унапређењем унутарблоковске саобраћајне
мреже и повећањем капацитета површина за
кретање возила и мирујући саобраћај - паркинг места унутар блока; потребе за разграничењем јавног од осталог грађевинског земљишта и стварања правног основа за прибављање земљишта за потребе изградње
објеката и формирање простора са јавном наменом; потребе за формирањем регулационог појаса нове улице; стварање услова за
проширење јавних зелених површина.
Разлог за израду овог плана је стварање
услова за уређење и грађење у обухваћеном
простору.
Доношењем ПДР створили би се услови
за бољу комуникацију унутар стамбеног
блока и реализација стамбеног насеља,
обезбедили услови за градњу колективних
стамбених објеката, стамбенмопословних
објеката у унутарблоковском простору, неопходне инфраструктуре, пре свега саобраћајница и мирујућег саобраћаја.
Због недостатка урбанистичког плана
којим се регулишу имовинско-правни односи, односно раздвајање земљишта у јавној намени и осталог грађевинског земљишта развој планског подручја је максимално успорен.

Општи циљ израде плана је реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату
плана тако и у утицајном подручју са основним принципима одрживог развоја, односно усклађивање активности у простору
и заштите животне средине.
Овим планом се у оквиру подручја обухвата одређују и разграничавају јавне површине од површина других намена, одређује намена и начин коришћења земљишта,
мрежа комуналног система и инсталација,
техничка и нивелациона решења и правила
регулације и парцелације.
Циљеви израде плана су:
• дефинисање јавног интереса;
• реконструкција постојећих и изградња
нових инфраструктурних мрежа и њихових
капацитета у складу са планираном изградњом;
• преиспитивање капацитета изградње и
подизање стандарда становања;
• увођење нових атрактивних садржаја
компатибилно стамбеном окружењу;
• редефинисање решења паркирања и гаражирања возила;
• заштита животне средине;
• диференцирање простора који се могу
директно спроводити на основу овог плана
и простора за које је потребна даља урбанистичка разрада урбанистичко-архитектонским конкурсом или урбанистичким пројектом.
Доношењем ПДР створили би се услови
за изградњу неопходних наменских стамбених обеката условљених реализацијом
изградње стамбеног насеља и обезбедили
услови за градњу објеката наменских стамбених и стамбено пословних објеката и неопходне инфраструктуре, пре свега саобраћајница и мирујућег саобраћаја.
Негативан ефекат реализације планских
поставки је незнатан и огледа се у повећању заузетости слободних површина
урбаним садржајима.

Члан 7.

Члан 6.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
са структуром основних намена простора:

14. фебруар 2019.
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Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се у буџету, или из других извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 2.000.000,00 динара.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам” из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 90 дана, од дана
прибављања свих релевантних података
надлежних установа и институција.
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Члан 8.

Члан 11.

После доношења ове одлуке организоваће се рани јавни увид у трајању од 15
дана.
Oглас о излагању материјала на рани
јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и на званичном порталу
Града.
Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици и на
званичном порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид у згради градске
куће Града Сремска Митровица, улица
Светог Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици.
Излагање предлога Плана детаљне регулације на јавни увид оглашава се у дневном
и локалном листу, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања предлога Плана детаљне регулације на јавни
увид, начин на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе
на предлог Плана детаљне регулације, као
и друге информације које су од значаја за
јавни увид.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-39/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

47.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације западног дела
стамбеног насеља „КПД” у Сремској Митровици не израђује стратешка процена утицаја на животну средину, донето од стране
Градске управе за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката Града
Сремска Митровица.
Члан 10.

План детаљне регулације је потребно израдити у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.
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На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, број: 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018 ) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица”, број
13/2012 и 6/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној
14.02.2019. године донела је
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ОДЛУКУ

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
2.1. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре
2.1.1. Саобраћајна инфраструктура
2.1.2. Правила уређења за водопривредну инфраструктуру
2.1.3. Водопривредни објекти
2.1.4. Правила уређења за електроенергетску инфраструктуру
2.1.5. Правила уређења за гасификацију
2.1.6. Правила уређења за телекомуникациону инфраструктуру
2.1.7. Правила уређења за површине и
објекте јавне намене
2.2. Правила уређења на осталом
земљишту
2.2.1. Правила уређења за УЦ туристички садржаји
2.3. Правила уређења на пољопривредном земљишту
2.4. Минимални степен комуналне
опремљености
2.5. Услови приступачнности особама
са инвалидитетом, деци и старим
лицима
2.6. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и
здравља људи
2.6.1. Заштита животне средине
2.6.2. Мере заштите од елементарних
непогода и ратних разарања
2.6.3. Сакупљање и одношење чврстог
отпада
2.6.4. Заштита природних и културних
добара
2.6.5. Мере енергетске ефикасности и
изградње

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ АКУМУЛАЦИЈЕ
„ВРАЊАШ” К.О. МАНЂЕЛОС
И К.О. ГРГУРЕВЦИ ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације акумулације „Врањаш” к.о.
Манђелос и к.о. гргуревци, Град Сремска
Митровица (у даљем тексту: План детаљне
регулације).
Члан 2.

План детаљне регулације саставни је
део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ ОСНОВ
2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
2.1. Извод из ПППН НП Фрушка Гора
2.2. Извод из ПП Територије Града
Сремска Митровица
3. Граница обухвата Плана са пописом катастарских парцела
4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
5. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПОДРУЧЈА
1.1. Опис границе грађевинског подручја
1.2. Грађевинско подручје – површине
јавне намене
1.3. Грађевинско подручје – површине
за остале намене
1.4. Пољопривредно земљиште у обухвату плана
1.5. Концепција уређења и типологија
грађевинских зона и целина
1.6. Биланс намене површина

14. фебруар 2019.
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА
3.1. Парцелација грађевинског земљишта
3.1.1. План парцелације
3.1.2. Општа правила парцелације и
препарцелације
3.1.3. Општа правила регулације и положај објекта у односу на регулацију
и границе грађевинске парцеле
3.2. Правила грађења на површинама
остале намене
3.2.1. Правила грађења УЦ туристички
садржаји
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Члан 3.
Елаборат Плана детаљне регулације урађен је у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације
у аналогном облику подписује обрађивач
плана, одговорни урбаниста и председник
Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.

3.2.2. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА
НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
4.1. Услови прикључења на водоводну
мрежу и фекалну канализацију
4.2. Услови прикључења објеката на
електроенергетску мрежу
4.3. Услови прикључења објекта на телекомуникациону мрежу
4.4. Услови прикључења објеката на атмосферску канализацију

Члан 4.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА

Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и један примерак у дигиталном
облику чувају се у архиви Скупштине Града.
Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу
управе надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за
послове урбанизма.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради
формирања Централног регистра планских
докумената.

6. ПРИЛОЗИ
– Списак кордината границе обухвата
плана
– Списак кордината граничних тачака
површина јавне намене ( оријентационо )

ГРАФИЧКИ ДЕО:

А) ИЗВОД ИЗ ППППН Фрушка гора
до 2022. год.
Б) ИЗВОД ИЗ ПП ТГ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА до 2028. год.

1. Постојећа намена површина са
границом обухвата плана..........Р 1:2500
2. Планирана намена површина
са поделом на урбанистичке
целине .........................................Р 1:2500
2.1. Планирана намена површина
са поделом на урбанистичке
целине – ужа локација............Р 1:1000
2.2. Планирана намена површина
са поделом на урбанистичке
целине – ужа локација............Р 1:1000
3.1. План саобраћајница, регулације
и нивелација ...........................Р 1:1000
3.2. План саобраћајница, регулације
и нивелација ...........................Р 1:1000
4.1. План мреже и објеката комуналне
инфраструктуре .....................Р 1:1000
4.2. План мреже и објеката комуналне
инфраструктуре .....................Р 1:1000
5. Предлог плана парцелације
са спровођењем..........................Р 1:2500
6. Предлог партерног уређења
урбанистичке целине туристички
садржаји ......................................Р 1: 500
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Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица”.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-42/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
9

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
2.1. Извод из ГУП-а Сремска Митровица

3. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА
ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука
УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 35.
став 1. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица”, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници
одржаној 14.02.2019. године донела је

4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

5. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА

1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ – ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
1.4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ
ЗОНА И ЦЕЛИНА
1.5. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА

ОДЛУКУ

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ
„ЈЕЗЕРО” К.О. СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације радне зоне „Језеро” к.о. Сремска Митровица, Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Члан 2.

План детаљне регулације саставни је део
Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког дела.

УВОД

14. фебруар 2019.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ ОСНОВ
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2.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
2.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
2.1.3. ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ
2.1.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
2.1.5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
2.1.7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ОСТАЛОМ ЗЕМЉИШТУ
2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА УЦ
РАДНА ЗОНА
2.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА УЦ
МЕШОВИТИ САДРЖАЈИ
2.2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА УЦ
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
2.3. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
2.4. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
ОСОБАМА СА ОНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ЛИЦИМА
2.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ
2.5.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
2.5.3. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ
ЧВРСТОГ ОТПАДА
2.5.4. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
2.5.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ИЗГРАДЊЕ

3.1.3. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У
ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
3.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У УЦ
РАДНА ЗОНА
3.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У УЦ МЕШОВИТИ САДРЖАЈИ
3.2.3. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ
И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
ВОЗИЛА
3.2.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ
4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

4.1. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И ФЕКАЛНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ
4.2. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ
4.3. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКАТА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ
4.4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКАТА НА АТМОСФЕРСКУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ
4.5. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА
ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

5. РЕАЛИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА

3.1. ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.1.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
3.1.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

14. фебруар 2019.

6. ПРИЛОЗИ
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• Списак координата границе обухвата
Плана
• Списак координата граничних тачака
површина јавне намене (оријентационо)

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:

14. фебруар 2019.

Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за
послове урбанизма.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради
формирања Централног регистра планских
докумената.

A) ИЗВОД ИЗ ГУП ТГ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

1. Постојећа намена површина са
границом обухвата Плана .......Р 1:2500

2. Планирана намена површина
са поделом на урбанистичке
целине .......................................Р 1:2500

Члан 5.

2а. Предлог партерног уређења
УЦ Мешовити садржаји ........Р 1:1000

3. План саобраћајница, регулације
и нивелација .............................Р 1:2500

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица.

5. Предлог плана парцелације са спровођењем .........................................Р 1:2500

Члан 6.

4. План мреже и објеката комуналне
инфраструктуре ........................Р 1:2500

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

Члан 3.

Елаборат Плана детаљне регулације урађен је у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације
у аналогном облику подписује обрађивач
плана, одговорни урбаниста и председник
Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-40/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 4.

Један примерак донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине
Града.
Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу
управе надлежном за спровођење плана.
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1.2.1.Извод из ППТ Града Сремска Митровица

2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
2.1. Положај обухвата Плана
2.2. Природне карактеристике простора
2.3. Постојећа намена површина
2.4. Објекти и површине јавне намене
2.5. Постојећи објекти
2.6. Трасе, коридори и регулација саобраћајница
2.7. Привредни и други објекти
2.8. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
2.9. Јавно и друго зеленило

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука
УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018 ) и члана 35.
став 1. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица”, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници
одржаној 14.02.2019. године донела је
ОДЛУКУ

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА
ПЛАНА
1.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
1.3.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
А - КОМПЛЕКС ЗА ПРЕРАДУ
МЕТАЛНОГ ОТПАДНОГ
МАТЕРИЈЛА (0,45 ха)
1.3.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
Б - ПОВРШИНЕ У ЈАВНОЈ
НАМЕНИ (0,33 ха)

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЗА
УСИТЊАВАЊЕ ОТПАДНОГ
МЕТАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА У К.О.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације за уситњавање отпадног металног материјала у к.о. Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.

2. БИЛАНС ПОВРШИНА

План детаљне регулације саставни је
део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
УВОД

14. фебруар 2019.

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
3.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
3.3. ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. Правни основ
1.2. Плански основ
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4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
4.1. План парцелације
4.2. Општа правила парцелације и препарцелације

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.4.2. Услови прикључења објеката на
мрежу фекалне канализације
1.4.3. Услови прикључења објеката на
електоенергетску мрежу
1.4.4. Услови прикључења објеката на
телекомуникациону мрежу
1.4.5. Услови прикључења објеката на
атмосферску канализацију

5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.1. Саобраћајна инфраструктура
5.2. Водопривредна инфраструктура
5.2.1. Снабдевање водом
5.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
5.3. Електроенергетска мрежа и постројења
5.4. ТТ мрежа
5.5. Зелене површине
5.6. Сакупљање и одношење чврстог
отпада

2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ГРАФИЧКИ ДЕО

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
6.1. Заштита непокретних културних добара
6.2. Заштита природних добара

0. Извод из ППО ......................Р 1:50 0000
1. Граница обухвата плана .........Р 1: 1 000
2. Постојећа намена површина.....Р 1: 500
3. Планирана намена површина ...Р 1: 500
4. Подела на карактеристичне
целине и зоне .............................Р 1: 500
5. План мреже и објеката
инфраструктуре и регулационо-нивелациони план ....................Р 1: 500
6. Карта зеленила ...........................Р 1: 500
7. Предлог препарцелације ........Р 1: 1 000

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
10 УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 3.

III ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА
КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И
НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ
ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА
1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА
ПОВРШИНАМА ПРЕТЕЖНЕ
НАМЕНЕ
1.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у Зони А
1.3. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И
ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
1.4. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ
1.4.1. Услови прикључења објеката на
водоводну мрежу

14. фебруар 2019.

Елаборат Плана детаљне регулације урађен је у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације
у аналогном облику подписује обрађивач
плана, одговорни урбаниста и председник
Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.
Члан 4.
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Један примерак донетог, подписаног и овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и један примерак у дигиталном
облику чувају се у архиви Скупштине Града.
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Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу
управе надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за
послове урбанизма.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради
формирања Централног регистра планских
докумената.
Члан 5.

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица.
Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица”.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-41/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Члан 1.

Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва” Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица”, број 1/2014 и 12/I/2016 и „Сл. лист
града Шапца’’ број 25/13 и 19/16) којим је организовано као Јавно комунално предузеће
Регионална депонија „Срем-Мачва” Сремска
Митровица, уписано у у регистар Агенције
за привредне регистре Решењем бр. БД
81943/2011 од 20.07.2011. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС’’ број 15/16).

На основу члана 13. и члана 20. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 5. став
3. и члана 6. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана
2. и 3. и 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11 и
104/16), члана 21. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС бр.72/2011, 88/13,
105/14, 108/16 и 113/17), члана 32. и 99. Статута града Шапца („Службени лист града
Шапца” број 32/08 и 33/16), члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремске Митровице
(„Сл.лист Града Сремска Митровица” бр.
13/2012 и 6/2018) и у складу са одредбама
Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање
чврстим комуналним отпадом на територијама Града Шапца и Града Сремска Митровица, закљученог дана 25.03.2011. године,
Споразума о изменама и допунама Споразума о изградњи, управљању и коришћењу
регионалног система за управљање чврстим
комуналним отпадом на територијама Града
Шапца и Града Сремска Митровица, закљученог дана 06.02.2014. године и Споразума о изменама и допунама Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама Града Шапца
и Града Сремска Митровица, закљученог
дана 23.10.2018. године, Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
дана 14.02.2019. године, донела је

Оснивање јавног предузећа
Члан 2.

Ради обезбеђивања услова за управљање
регионалним системом за чврсти комунални отпад на територији градова Сремске Митровице и Шапца основано је Јавно
комунално предузеће Регионална депонија
„Срем-Мачва” Шабац (у даљем тексту:
Заједничко предузеће).
Циљеви оснивања
Члан 3.

ОДЛУКУ

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА” ШАБАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
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Заједничко предузеће основано је и послује ради обављања послова претовара,
транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљања секундарним сировинама са територија Града Сремске Митровице и Града Шапца, у складу са Споразумом о изградњи, управљању и коришћењу
регионалног система за управљање чврстим
комуналним отпадом на територијама Града
Шапца и Града Сремска Митровица, закљученим дана 25.03.2011. године, Споразумом о изменама и допунама Споразума о
изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама Града
Шапца и Града Сремска Митровица, закљученим дана 06.02.2014. године и Споразумом о изменама и допунама Споразума о
изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама Града
Шапца и Града Сремска Митровица, закљученим дана 23.10.2018. године (у даљем
тексту:Споразум) и законом.
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Предмет одлуке

Правни статус Заједничког предузећа

Овом Одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Заједничког предузећа
у обављању делатности од општег интереса, а нарочито:
– назив и седиште оснивача;
– пословно име и седиште Заједничког
предузећа;
– претежна делатност Заједничког предузећа;
– права, обавезе и одговорности оснивача према Заједничком предузећу и Заједничког предузећа према оснивачима;
– услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића
губитака и сношењу ризика;
– условима и начину задуживања Заједничког предузећа;
– заступање Заједничког предузећа;
– износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
– органи Заједничког предузећа;
– имовина која се не може отуђити;
– располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину Заједничког предузећа у складу са
законом;
– заштита животне средине;
– друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива
Заједничко предузеће.

Заједничко предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.
Заједничко предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења
и иступа у своје име и за свој рачун.

Члан 6.

Члан 4.

Одговорност за обавезе Заједничког
предузећа
Члан 7.

Заједничко предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивачи не одговарају за обавезе Заједничког предузећа, осим у случајевима прописаним законом.
Заступање и представљање
Заједничког предузећа
Члан 8.

Заједничко предузеће заступа и представља директор.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име Заједничког предузећа
Члан 9.

Заједничко предузеће послује под следећим пословним именом : Јавно комунално
предузеће Регионална депонија „СремМачва” Шабац.
Скраћено пословно име је ЈКП „СремМачва” Шабац.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Заједничког предузећа, уз
сагласност оснивача.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА
Оснивачи Заједничког предузећа
Члан 5.

Оснивачи Заједничког предузећа су Град
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија 13, матични број 08898774 и Град Шабац, улица Господар Јевремова 6, матични
број 07170033.
Права оснивача остварују Скупштине
градова.

Седиште Заједничког предузећа
Члан 10.
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Седиште Заједничког предузећа је у
Шапцу, улица Хајдук Вељкова бб.
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О промени седишта Заједничког предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

IV ДЕЛАТНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Печат, штамбиљ и знак Заједничког
предузећа

Члан 14.

Претежна делатност

Претежна делатност Заједничког предузећа је:
– 38.21 Третман и одлагање отпада који
није опасан.
Осим наведене претежне делатности,
Заједничко предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
– 38.32 Поновна употреба разврстаних
материјала
– 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
– 35.21 Производња гаса
– 39.00 Санација, рекултивација и друге
услуге у области управљања отпадом
– 49.41 Друмски превоз терета
– 52.10 Складиштење
– 52.24 Манипулација теретом
– 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
– 70.22 Консултанске активности у вези
са пословањем и осталим управљањем
– 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
– 71.20 Техничко испитивање и анализе
Заједничко предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности,
уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Заједничког
предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Члан 11.

Заједничко предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на
српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Заједничког предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Заједничког предузећа и место за датум и број.
Заједничко предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Заједничког предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом
Заједничког предузећа.
Упис Заједничког предузећа
у регистар
Члан 12.

Заједничко предузеће се за обављање
своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у
складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак
регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација Заједничког
предузећа
Члан 13.

Заједничко предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Заједничко предузеће,
уређује се унутрашња организација и систематизација послова.
На акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова сагласност дају градоначелници градова Сремска Митровица
и Шабац.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 15.
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Заједничко предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
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Градови оснивачи ће посебним уговорима, које ће сваки град оснивач закључити
са Заједничким предузећем, на основу
члана 19. Закона о јавној својини, уступити
на управљање, коришћење и одржавање
имовину која се налази у јавној својини градова, у сврху обављања делатности Заједничког предузећа, а без преношења својине
на тој имовини на Заједничко предузеће.

2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 16.

Члан 19.

Заједничко предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу
са Законом о привредним друштвима.
Заједничко предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које имају
градови Сремска Митровица и Шабац, као
оснивачи према Заједничком предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност дају Скупштине градова оснивача.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Заједничког предузећа, у
складу са законом и актима Скупштине
града Сремске Митровице и Шапца.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана градови стичу уделе у Заједничком
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Заједничком предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.

V ИМОВИНА ЗАЈЕДНИЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 20.

Повећање и смањење оснивачког
капитала

О повећању или смањењу основног капитала Заједничког предузећа одлучују
Скупштине градова оснивача.

Основни капитал
Члан 17.

Средства Заједничког предузећа

Основни капитал Заједничког предузећа
износи 49.810,40 динара.

Члан 21.

Заједничко предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства
из следећих извора:
– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике
Србије, буџета аутономне покрајине и
– из осталих извора, у складу са законом.

Имовина Заједничког предузећа
Члан 18.

Имовину Јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од
вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини градова оснивача.
Заједничко предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе
Заједничког предузећа са једне и градова,
као оснивача, са друге стране.

Расподела добити
Члан 22.
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Добит Заједничког предузећа, утврђена
у складу са законом, може се расподелити
за повећање основног капитала, резерве
или за друге намене, у складу са законом,
актима оснивача и овом одлуком.
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3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.

Одлуку из става 1 овог члана доноси
Надзорни одбор уз сагласност оснивача.
Одлуком из претходног става део средстава по основу добити усмерава се оснивачима и уплаћује се на прописан рачун за
уплату јавних прихода.

Промена цене комуналне услуге

Начела за одређивање цене комуналне
услуге

Члан 25.

Члан 23.

Одлуку о промени цене комуналне услуге доноси Надзорни одбор Заједничког
предузећа у складу са Законом о комуналним делатностима.
На одлуку о промени цене комуналне
услуге сагласност дају надлежни органи
оснивача.

Наплату услуге одлагања (депоновања)
чврстог комуналног отпада, по тони депонованог комуналног отпада, Заједничко
предузеће ће потраживати од надлежних
комуналних предузећа Града Шапца и
Града Сремска Митровица, која врше послове прикупљања и одношења комуналног отпада у градовима оснивачима, на основу закључених посебних уговора између
тих комуналних предузећа и Заједничког
предузећа, у складу са Споразумом.
Фактурисање наплате услуге одлагања
чврстог комуналног отпада на депонију
„Јарак’’ , заједничко предузеће ће вршити
једном месечно.
Град Шабац и град Сремска Митровица
ће организовати наплату услуге одлагања
чврстог комуналног отпада заједно са наплатом услуге прикупљања и одношења
комуналног отпада, преко својих јавних комуналних предузећа. Износ цене за услугу
депоновања ће се исказивати посебно на
рачунима за услуге прикупљања, одношења и одлагања чврстог комуналног отпада за све кориснике.

Програм пословања
Члан 26.

Заједничко предузеће, у складу са Законом доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја.
Члан 27.

Заједничко предузеће за сваку календарску годину донеси годишњи програм пословања који доставља оснивачима, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, на давање сагласности.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
И ОСНИВАЧА

Цена комуналне услуге

Права оснивача

Члан 24.

Елементи за одређивање накнаде за депоновање су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
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По основу учешћа у основном капиталу
Заједничког предузећа, градови Сремска
Митровица и Шабац, као оснивачи имају
следећа права:
– право управљања Заједничким предузећем на начин утврђен Статутом Заједничког предузећа;
– право на учешће у расподели добити
Заједничког предузећа;
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Континуирано и квалитетно
пружање услуга

– право да буду информисани о пословању Заједничког предузећа;
– право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Заједничког предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
– друга права у складу са законом.

Члан 31.

Заједничко предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује
стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Обезбеђење општег интереса
Члан 29.

Несметано функционисање
постројења и опреме

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Заједничко предузеће
основано, Скупштине градова, у складу са
законом, дају сагласност на:
– Статут Заједничког предузећа;
– давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од
општег интереса;
– тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др);
– располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини уколико у току
пословања Заједничког предузећа, градови
оснивачи пренесу у својину Заједничког
предузећа, имовину веће вредности, која је
у непосредној функији обављања делатности од општег интереса;
– акт о општим условима за испоруку
производа и услуга;
– улагања капитала;
– статусне промене;
– акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и
на програм и одлуку о својинској трансформацији и
– друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим уговором.

Члан 32.

Заједничко предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 33.

У случају поремећаја у пословању Заједничког предузећа, Скупштине градова предузеће мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса,
у складу са законом, а нарочито:
– разрешење Надзорног одбора и директора,
– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
– друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.

Члан 30.

Градска већа града Сремска Митровица
и града Шапца дају претходну сагласност
на повећање броја запослених у Заједничком предузећу.
Градоначелници града Сремска Митровица и града Шапца дају сагласност на акт
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
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У случају поремећаја у пословању Заједничког предузећа, Градска већа града Сремска Митровица и Шабац предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан
рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито :
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– промену унутрашње организације Заједничког предузећа.

VIII ОРГАНИ ЗАЈЕДНИЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Органи Заједничког предузећа
Члан 38.

Пословање под тржишним условима

Органи Заједничког предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

Члан 35.

1) Надзорни одбор

Заједничко предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.

Састав Надзорног одбора
Члан 39.

Пружање услуга корисницима са
територије других општина.
Члан 36.

Заједничко предузеће може пружати
другим заинтересованим јединицама локалне самоуправе услугу депоновања
смећа водећи рачуна о капацитетима Регионалне депоније и само уколико се са
тим сагласе оба оснивача, о чему ће оснивачи одлучити посебним актом.
Пружање услуга из става 1. овог члана,
уколико оснивачи споразумно одлуче да
дозволе коришћење капацитета регионалне
депоније другим корисницима, Заједничко
предузеће обављаће у складу са посебно
закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 37.

Добит Заједничког предузећа, утврђена
у складу са законом, може се расподелити
за повећање основног капитала, резерве
или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлукама Скупштина градова оснивача.
Пословни резултат Заједничког предузећа утврђује се у временским периодима,
на начин и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштина
градова оснивача.
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Надзорни одбор има три члана, од којих
је један председник.
Председника и чланове Надзорног одбора именују скупштине оснивача, на период од четири године.
По једног члана у Надзорни одбор одређују градови оснивачи, а један члан именује се из реда запослених у Заједничком
предузећу, на предлог Радне групе из члана
15. Споразума.
Председника Надзорног одбора градови
оснивачи именују наизменично и то тако
што, за период за који је један град оснивач
именовао директора, односно вршиоца
дужности директора, председника Надзорног одбора именује други град оснивач.
Градови оснивачи самостално одређују
свог представника у Надзорном одбору, а
такође и председника Назорног одбора у
складу са редоследом прописаним Споразумом. Сваки Град оснивач се обавезује да
доношењем коначног решења о именовању
Надзорног одбора од стране своје Скупштине, прихвати представника којег је одредио други Град оснивач, односно Радна
група за члана из реда запослених, као и
председника којег одреди оснивач по редоследу утврђеном Споразумом.
Предлог решења о именовању Надзорног одбора сачињен у складу са правилима
утврђеним овим чланом, доставља се
Скупштинама градова оснивача, у истоветном тексту, и сматра се донетим када га у
истоветном тексту донесу обе скупштине.
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Услови за чланове Надзорног одбора

1) јавно предузеће не достави годишњи,
односно трогодишњи програм пословања
у роковима прописаним чланом 59. овог закона;
2) надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима
у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на
условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана надзорног одбора,
а најдуже шест месеци.

Члан 40.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности
и дужности.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.

Престанак мандата чланова Надзорног
одбора
Члан 41.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на
који су именовани, уколико:
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Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут;
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка;
10) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и статутом.
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Решење о именовању директора Заједничког предузећа донето од стране Скупштине града који, у складу са редоследом
из свог Споразума именује директора, је
коначно.

Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Заједничком предузећу.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог
члана надзорни одбор доноси уз сагласност оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана
надзорни одбор доноси уз претходну сагласност оснивсча.

Надлежности директора
Члан 45.

Директор Заједничког предузећа:
1) представља и заступа Заједничко
предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Заједничког предузећа;
4) одговара за законитост рада Заједничког предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је
за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира представнике Заједничког предузећа у скупштини друштва капитала чији
је једини власник Заједничко предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом
којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом и статутом Заједничког предузећа.

Накнада за рад
Члан 43.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду
за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђују оснивачи на основу извештаја о
степену реализације програма пословања
Заједничког предузећа, а у складу са актом
Владе.
2) Директор

Члан 44.

Директора Заједничког предузећа именује Скупштина града оснивача, на основу
спроведеног јавног конкурса, у складу са
Законом, а према редоследу утврђеном у
закљученом Споразуму.
Директор Заједничког предузећа именује
се на четири године, на основу спроведеног
јавног конкурса, у складу са Законом.
Услови за именовање директора Заједничког предузећа утврђени су Законом.
Статутом или оснивачким актом могу
бити одређени и други услови које лице
мора да испуни да би било именовано за
директора Заједничког предузећа.
Директор Заједничког предузећа именује се наизменично, тако да по истеку
рока на који је именован вршилац дужности директора Заједничког предузећа од
стране Града Сремска Митровица, који је
на тој дужности у моменту закључења Измена и допуна споразума, јавни конкурс за
директора Заједничког предузећа, у складу
са законом, и избор на мандатни период од
четири године врши Град Шабац, а за следећи мандатни период град Сремска Митровица и даље наизменично.

14. фебруар 2019.

Зарада директора
Члан 46.

Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у складу са Законом.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Надзорни одбор уз сагласност Скупштина
градова оснивача.
Престанак мандата директора
Члан 47.
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Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем у складу са Законом.
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Члан 48.

Уколико се Статутом предвиди постојање три извршна директора, директор
Заједничког предузећа дужан је да изврши
избор једног извршног директора од лица
која испуњавају услове прописане законом,
из града који је извршио избор директора,
а избор друга два извршна директора дужан је да изврши између лица која испуњавају услове из другог града оснивача.
Пре избора извршног директора, директор Заједничког предузећа дужан је да прибави сагласност Градског већа оба града
оснивача.

Предлог за разрешење могу поднети
надлежни органи оснивача и Надзорни одбор Заједничког предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се
у року од 20 дана изјасни о разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 49.

Вршилац дужности директора

Скупштинa градa оснивача, која је по редоследу утврђеном у закљученом Споразуму, по спроведеном конкурсу именовала
директора може разрешити директора под
условима предвиђеним законом, по сопственој иницијативи или по предлогу другог града оснивача.

Члан 52.

Уколико Скупштинa градa оснивача, која
је по редоследу утврђеном у закљученом
Споразуму именовала директора, разреши
директора пре истека времена на који је
именован, Скупштина истог града оснивача има право да именује вршиоца дужности на период који не може бити дужи од
једне године, односно до истека мандатног
периода уколико је до тог датума остало
мање од једне године.
Вршилац дужности директора именује
се до именовања директора по конкурсу у
следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован,
због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.

Суспензија директора
Члан 50.

Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштинa градa оснивача, која је по редоследу утврђеном у закљученом Споразуму именовала директора, доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД
ВИШЕ СИЛЕ

Извршни директори
Члан 51.

Заједничко предузеће може имати
највише три извршна директора.
Број извршних директора и послови за
које је сваки изврни директор задужен одређују се Статутом заједничког предузећа.
Извршни директор мора испуњавати
услове прописане Законом и Статутом.
Извршног директора бира директор
Заједничког предузећа.

14. фебруар 2019.

Поремећаји у пословању
Члан 53.
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У случају поремећаја у пословању Заједничког предузећа, Скупштине градова оснивача, могу предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Заједничког предузећа
и обављање делатности од општег интереса,
а нарочито:
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Колективни уговор Заједничког предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

– промену унутрашње организације Заједничког предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Заједничког предузећа;
– ограничење права појединих делова
Заједничког предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини и
– друге мере у складу са Законом.

Безбедност и здравље запослених
на раду
Члан 57.

Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују
се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују
колективним уговором, општим актима
Заједничког предузећа или уговором о
раду.

Остваривање права на штрајк
Члан 54.

Заштита животне средине

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада.
У Заједничком предузећу право на
штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним
актом оснивача.
У случају штрајка радника Заједничког
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од
општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града, у складу са
законом.

Члан 58.

Заједничко предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају
природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Заједничког предузећа детаљније се утврђују активности предузећа
ради заштите животне средине, сагласно
закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

Унутрашња организација
Члан 55.

Јавност рада предузећа

Статутом, општим актима и другим актима Заједничког предузећа ближе се уређују унутрашња организација Заједничког
предузећа, делокруг органа и друга питања
од значаја за рад и пословање Заједничког
предузећа, у складу са законом и овом Одлуком.

Члан 59.

Рад Заједничког предузећа је јаван.
За јавност рада Заједничког предузећа
одговоран је директор.
Доступност информација

Радни односи

Члан 60.

Члан 56.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Заједничког предузећа у
складу са законом и актима оснивача.

14. фебруар 2019.
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Доступност информација од јавног значаја Заједничког предузећа врши у складу
са одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног значаја.
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Члан 64.

Пословна тајна

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа Регионална
депонија „Срем-Мачва” Шабац („Сл. лист
града Сремска Митровица” број 1/2014 и
12/I/2016 и „Сл. лист града Шапца” број
25/13 и 19/16).

Члан 61.

Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Заједничког предузећа
чије би саопштавање неовлашћеном лицу
било противно пословању Заједничког
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

Члан 65.

Ова Одлука ступа на снагу осмог да од
дана објављивања у „Сл.листу града Сремска Митровица” и „Сл.листу града Шапца”.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ
АКТИ
Општи акти

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 62.

Општи акти Заједничког предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Заједничког предузећа.
Други општи акти Заједничког предузећа морају бити у сагласности са Статутом Заједничког предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Заједничком предузећу, морају бити у складу са општим актима Заједничког предузећа.

Број: 023-24/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

51.

Члан 63.

Заједничко предузеће је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи
Заједничког предузећа су дужни да ускладе
са Статутом и Законом у року од 60 дана од
дана ступања на снагу усаглашеног Статута Заједничког предузећа.

14. фебруар 2019.
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На основу члана 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије
(„Сл. гласник РС”, број 129/2007, 8/2016 и
47/2018) и члана 35. став 1. тачка 33 Статута Града 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 одржаној дана 14.02.2019. године, донела је
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14. фебруар 2019.

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА И КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I

ПОКРЕЋЕ СЕ ИНИЦИЈАТИВА за промену назива насељеног места и катастарске општине „Шишинци” у „Шашинци”, и промену назива насељеног места „Засавица”, односно катастарске општине „Засавица I” и „Засавица II” у насељена места „Засавица I” и
„Засавица II” односно у катастарску општину „Засавица”.
II

Предлаже се да члан 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Сл.
гласник РС”, број 129/2007, 8/2016 и 47/2018) у делу под редним бројем 19. Сремска Митровица, гласи:
Редни број
1
19. Сремска Митровица

Насељено место
2
Бешеновачки Прњавор
Бешеново
Босут
Велики Радинци
Гргуревци
Дивош
Стара Бингула
Засавица I
Засавица II
Јарак
Кузмин
Лаћарак
Лежимир
Шишатовац
Манђелос
Мартинци
Мачванска
Митровица
Ноћај
Равње
Раденковић
Салаш Ноћајски
Сремска Митровица
Сремска Рача
Чалма
Шaшинци
Шуљам
160

Катастарска општина
3
Бешеново Прњавор
Бешеново Село
Босут
Велики Радинци
Гргуревци
Дивош
Засавица

Јарак
Кузмин
Лаћарак
Лежимир

Манђелос
Мартинци
Мачванска
Митровица
Ноћај
Равње
Раденковић
Салаш Ноћајски
Сремска Митровица
Сремска Рача
Чалма
Шaшинци
Шуљам
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ОДЛУКУ

III

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

Одлуку доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе по прибављеном мишљењу надлежног органа
Аутономне покрајине Војводине.

Члан 1.

IV

Овом Одлуком утврђују се локалне комуналне таксе на територији Града Сремске Митровице.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Сл.листу Града
Сремска Митровица”.

Члан 2.

Обвезник локалне комуналне таксе јесте
корисник права, предмета или услуга за
чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 3.

Број: 015-2/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица

Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета или услуге за
чије је услуге прописано плаћање локалне
комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге.
Обвезник локалне комуналне таксе је
дужан поднети пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору и за држање средстава за игру („забавне игре”) и обавестити
Градску управу за буџет и локални економски развој о настанку, свим променама и
престанку коришћења права, предмета или
услуга и другим чињеницама које су од
утицаја на примену ове одлуке, у року од
15 дана од настанка промена.
Пријаве за утврђивање локалних комуналних такси су саставни део ове Одлуке.

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

52.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (”Службени Гласник РС”, број
129/07, 83/14, 101/16, и 47/2018), члана 6.
и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
124/14 , 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17,
89/18 и 95/18), члану 239. став 3. Закона о
накнадама за коришћење јавних добара
(”Службени гласник РС”, бр.95/18) и члана
16. и члана 35. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица”, бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници од 14.02.2019. године, донела је

14. фебруар 2019.

Члан 4.
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Локалне комуналне таксе не плаћају се
за коришћење права, предмета и услуга од
стране државних органа и организација,
органа и организација територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и директни и индиректни корисници буџетских
средстава.
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Члан 5.

Члан 10.

Висину локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и за
држање средстава за игру утврђује решењем Градска управа за буџет и локални
економски развој.
Локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору и за држање
средстава за игру плаћа се тромесечно, у
року од 45 дана од почетка тромесечја.
До доспелости решења у текућој години,
обвезник је дужан да плаћа утврђени износ
локалне комуналне таксе у висини која одговара утврђеном износу локалне комуналне таксе из претходне године.
Разлику између локалне комуналне таксе
утврђене решењем Градске управе за буџет
и локални економски развој и аконтационо
уплаћене таксе за тромесечја за која је обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати
у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању обавезе.

Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословним просторијама,
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина,
3. држање средстава за игру („забавне
игре”).
Члан 6.

Фирма, у смислу ове одлуке, јесте сваки
истакнути назив или име које упућује на то
да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само на једну фирму.
Обвезник локалне комуналне таксе за
истицање фирме је и правно или физичко
лице које делатност обавља без пословне
просторије.
Неистицање фирме на пословном простору није основ за ослобођење обвезника
од плаћања локалне комуналне таксе.

Члан 11.

У погледу начина утврђивања, поступка
по правним лековима, начина и рокова плаћања таксе, камате, повраћаја таксе, застарелости наплате, принудне наплате, казнених
одредаба и осталог што није посебно уређено овом одлуком, примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 7.

Надзор над спровођењем одредаба ове
Одлуке врше Градска управа за буџет и локални економски развој и Градска управа
за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове.

Члан 12.

Члан 8.

Средства која се остварују наплаћивањем локалних комуналних такса су приход
буџета Града.
Члан 9.

Висина, олакшице, рокови и начин наплате локалних комуналних такса утврђују
се тарифом која је саставни део ове Одлуке.

14. фебруар 2019.
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Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се правно лице ако:
– не поднесе или не поднесе у прописаном року пријаву за утврђивање локалне
комуналне таксе за истицање фирме и за
држање средстава за игру,
– у пријаву унесе нетачне податке,
– не поступи по решењу надлежне градске управе.
За прекршај из претходног става овог
члана, казниће се новчаном казном од
30.000,00 динара предузетник.
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Члан 13.

14. фебруар 2019.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Прекршајни поступак покреће Градска
управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове и Градска управа за буџет и
локални економски развој, према надлежности утврђивања комуналне таксе.

Тарифни број 1.

Члан 14.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Сремска Митровица”, бр.19/2016, 8-II/2017 и 18/2017).
Члан 15.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 434-136/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Предузетници и правна лица која су
према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и нафтним дериватима, производње
и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не
плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица, као и предузетници,
микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара
(осим предузетника и правних лица која
обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и нафтним дериватима, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају у висини једне просечне зараде, на годишњем нивоу, ако обавља делатност на
територији града Сремска Митровица.
Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица, као и предузетници и
мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим посебних делатности), а обављају занатску делатност и делатност продаје штампе у више
објеката, плаћају јединствену локалну комуналну таксу у висини једне просечне зараде
на годишњем нивоу, ако обавља делатност
на територији града Сремска Митровица
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Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица и предузетници а обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга на локацијама
које су разврстане у екстра зону, прву и
другу зону према Одлуци о мерилима за
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, плаћају локалну комуналну таксу у висини шест просечних зарада по објекту у ком се врши делатност на
територији града Сремска Митровица на
годишњем нивоу. Сви остали привредни
субјекти који обављају наведене делатности, а разврстани су према локацији у
остале зоне, плаћају локалну комуналну
таксу у висини три просечне зараде по
објекту у ком се врши делатност, на годишњем нивоу.
Правна лица која обављају делатност
поштанских услуга, плаћају јединствену
локалну комуналну таксу у висини шест
просечних зарада за све објекте на годишњем нивоу.
Под просечном зарадом сматра се просечна зарада по запосленом остварена на
територији јединице локалне самоуправе у
периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује локална
комунална такса, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим предузетника и
правних лица која обављају делатности:
банкарства, осигурања имовине и лица,
производње и трговине нафтом и нафтним
дериватима, производње и трговине на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека), локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору
плаћају у висини две просечне зараде по
објекту у ком се врши делатност на територији града Сремска Митровица на годишњем нивоу.
Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица и предузетници а обављају делатност банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, мобилних и телефонских услуга, електропривреде и ноћних барова и дискотека, локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у висини шест просечних зарада по објекту у ком се врши делатност на
територији града Сремска Митровица на
годишњем нивоу.
Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица и предузетници а обављају делатност производње
и трговине нафтом и нафтним дериватима
на траси ауто- пута, плаћају локалну комуналну таксу у висини шест просечних зарада по објекту у ком се врши делатност на
територији града Сремска Митровица на
годишњем нивоу, а сви остали привредни
субјекти који обављају наведену делатност
изван поменуте локације плаћају локалну
комуналну таксу у висини три просечне зараде по објекту у ком се врши делатност на
територији града Сремска Митровица на
годишњем нивоу.

Тарифни број 2.
Износ локалне комуналне таксе за
држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације
возила, утврђује се у следећим износима:
1) за теретна возила:
• за камионе до 2т
носивости
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• за камионе од 2т
до 5т носивости

1.500,00 динара,

2.000,00 динара,
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• за камионе од 5т
до 12т носивости

• од 5т до 10т
носивости

3.500,00 динара,

• од 10т до 12т
носивости

• за камионе преко 12т
носивости
5.000,00 динара;

• преко 12т
носивости

2) за теретне и радне приколице
(за путничке
аутомобиле)
500,00 динара;
3) за путничка возила:
• до 1.150 цм3

1.000,00 динара,

• преко 1.600 цм3
до 2.000 цм3

2.000,00 динара,

• преко 1.300 цм3
до 1.600 цм3

• преко 2.000 цм3
до 3.000 цм3

• преко 3.000 цм3

4) за мотоцикле:
• до 125 цм3

• преко 125 цм3
до 250 цм3

• чија је снага мотора од
96 до 132 киловата 2.500,00 динара,

• чија је снага мотора од
132 до 177 киловата 3.000,00 динара,

• чија је снага мотора
преко 177 киловата 4.000,00 динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000,00 динара.

5.000,00 динара.
400,00 динара,

600,00 динара,

• преко 1.200 цм3

1.500,00 динара;

• преко 500 цм3
до 1.200 цм3

Тарифни број 3.

За држање средстава за игру у пословне
сврхе, плаћа се такса и то за:

1.200,00 динара,

– забавне игре 16,00 динара по апарату
дневно,
– билијар 35,00 динара по апарату дневно.

5) за аутобусе и комби аутобусе 50 динара
по регистрованом седишту;

НАПОМЕНА:

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених
врста терета:
• 1т носивости
• од 1т до 5т
носивости

• Такса по овом тарифном броју утврђује
се сразмерно времену коришћења, а наплаћује тромесечно;

400,00 динара,

700,00 динара,

2.000,00 динара;

• чија је снага мотора од
66 до 96 киловата
2.000,00 динара,

3.000,00 динара,

1.000,00 динара,

1.300,00 динара,

• чија је снага мотора
до 66 киловата
1.500,00 динара,

1.500,00 динара,

• преко 250 цм3
до 500 цм3

950,00 динара,

7) за вучна возила (тегљаче);

500,00 динара,

• преко 1.150 цм3
до 1.300 цм3
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• Наплату таксе врши Градска управа за
буџет и локални економски развој Града
Сремска Митровица.
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ȽɊȺȾɋɊȿɆɋɄȺɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ȽɊȺȾɋɄȺɍɉɊȺȼȺɁȺȻɍȹȿɌɂɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ
ɉɊɂȳȺȼȺ
ɁȺɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿɈȻȺȼȿɁȺɉɈɈɋɇɈȼɍɅɈɄȺɅɇȿɄɈɆɍɇȺɅɇȿɌȺɄɋȿ
ɁȺɂɋɌɂɐȺȵȿɎɂɊɆȿɇȺɉɈɋɅɈȼɇɈɆɉɊɈɋɌɈɊɍ
I ɉɈȾȺɐɂɈɈȻȼȿɁɇɂɄɍ
ɂɦɟɇɚɡɢɜ ɪɚɞʃɟɩɪɟɞɭɡɟʄɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_________________
_________________________________________________________________________
ɉɂȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBɆɚɬɢɱɧɢɛɪɨʁ ɪɚɞʃɟɩɪɟɞɭɡɟʄɚ BBBB_______________
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȳɆȻȽBBBB__________________
ɉɨɞɚɰɢɨɫɟɞɢɲɬɭɨɛɜɟɡɧɢɤɚ
ɈɩɲɬɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɆɟɫɬɨ ______________________________
ɍɥɢɰɚɢɛɪɨʁBB_____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɌɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBB
ɒɢɮɪɚɢɧɚɡɢɜɩɪɟɬɟɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB____________
___________________________________________________________________________
ȾɚɬɭɦɩɨɱɟɬɤɚɨɛɚɜʂɚʃɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɟɥɢɱɢɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

Ɇɚɥɨ܆

ɋɪɟɞʃɟ܆

ȼɟɥɢɤɨ܆

II ɉɈɋȿȻɇɂɉɈȾȺɐɂ
ɉɨɞɚɰɢɨɛɪɨʁɭɩɨɫɥɨɜɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɜɚɧɫɟɞɢɲɬɚɨɛɜɟɡɧɢɤɚ
ɇȺɁɂȼɈȻȳȿɄɌȺ______________________________________ ȻɊɈȳȺɉȺɊȺɌȺ______
III ɉɊɂɅɈȽ
- ɊɟɲɟʃɟɢɥɢɂɡɜɨɞɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢɨɞȺɝɟɧɰɢʁɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɟɪɟɝɢɫɬɪɟ ɤɨɩɢʁɚ
- ɉɨɬɜɪɞɭɨɢɡɜɪɲɟɧɨʁɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ- ɉɂȻ ɤɨɩɢʁɚ
- ɈɛɚɜɟɲɬɟʃɟɨɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɭɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɢɪɟɜɢɡɢʁɢ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________

ȾɚɧɚBBBBBBBBBBBBBBBB

_______________________
Ɇɉ

ɩɨɬɩɢɫɨɛɜɟɡɧɢɤɚ 
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ȽɊȺȾɋɊȿɆɋɄȺɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ȽɊȺȾɋɄȺɍɉɊȺȼȺɁȺȻɍȹȿɌɂɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ
ɉɊɂȳȺȼȺ
ɁȺɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿɈȻȺȼȿɁȺɉɈɈɋɇɈȼɍɅɈɄȺɅɇȿɄɈɆɍɇȺɅɇȿɌȺɄɋȿ
ɁȺȾɊɀȺȵȿɋɊȿȾɋɌȺȼȺɁȺɂȽɊɍ ɁȺȻȺȼɇȿɂȽɊȿ
I ɉɈȾȺɐɂɈɈȻȼȿɁɇɂɄɍ
ɂɦɟɇɚɡɢɜ ɪɚɞʃɟɩɪɟɞɭɡɟʄɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__________________
_________________________________________________________________________
ɉɂȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBɆɚɬɢɱɧɢɛɪɨʁ ɪɚɞʃɟɩɪɟɞɭɡɟʄɚ BBBB_______________
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB____BBBBBȳɆȻȽBBBB______________
ɉɨɞɚɰɢɨɫɟɞɢɲɬɭɨɛɜɟɡɧɢɤɚ
ɈɩɲɬɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɆɟɫɬɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___
ɍɥɢɰɚɢɛɪɨʁBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɌɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBB
ɒɢɮɪɚɢɧɚɡɢɜɩɪɟɬɟɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________
___________________________________________________________________________
ȾɚɬɭɦɩɨɱɟɬɤɚɨɛɚɜʂɚʃɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
II ɉɈɋȿȻɇɂɉɈȾȺɐɂ
ɉɨɞɚɰɢɨɛɪɨʁɭɚɩɚɪɚɬɚ
ɇȺɁɂȼɈȻȳȿɄɌȺ______________________________________ ȻɊɈȳȺɉȺɊȺɌȺ______
III ɉɊɂɅɈȽ
- ɊɟɲɟʃɟɢɥɢɂɡɜɨɞɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢɨɞȺɝɟɧɰɢʁɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɟɪɟɝɢɫɬɪɟ ɤɨɩɢʁɚ
- ɉɨɬɜɪɞɭɨɢɡɜɪɲɟɧɨʁɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ- ɉɂȻ ɤɨɩɢʁɚ
- ɈɛɚɜɟɲɬɟʃɟɨɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɭɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɢɪɟɜɢɡɢʁɢ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________

ȾɚɧɚBBBBBBBBBBBBBBBB

_______________________
Ɇɉ

ɩɨɬɩɢɫɨɛɜɟɡɧɢɤɚ 

167

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

53.

На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени Гласник РС ”, бр. 95/18) и
члана 16. и члана 35. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица”, бр.13/2012 и 6/2018)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници од 14.02.2019. године, донела је
ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ДОБАРА
Члан 1.

Овом Одлуком одређују се зоне на територији града Сремска Митровица, за утврђивање накнада за коришћење јавних добара.
Члан 2.

На територији Града Сремска Митровица одређују се четири зоне, у зависности
од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима Града
Сремска Митровица, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу.
Одређују се четири зоне на територији
града Сремска Митровица, и то:
ПРВА ЗОНА – обухвата простор ограничен улицама: Рибарска обала, Променада,
Водна, Kузминска, Петра Прерадовића (oд
раскрснице са ул. Aрсенија Чарнојевића до
раскрснице сa ул. Васе Пелагића), насеље
Maтије Хуђи, Ћуковац, насеље Алеја до раскрснице сa ул. Жртава Фашизма, Жртава
Фашизма дo раскрснице сa улицом Стари
Шор.
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Списак улица кoje сe налазе у првој
зони:
1) Рибарска обала,
2) Променада,
3) Водна,
4) Kузминска,
5) Петра Прерадовића (oд раскрснице сa
ул. Aрсенија Чарнојевића дo раскрснице сa ул. Васе Пелагића),
6) Васе Пелагића,
7) Насеље Матије Хуђи,
8) Ћуковац,
9) Насеље Алеја,
10) Жртава Фашизма (oд раскрснице сa
ул. Десанке Максимовић дo раскрснице сa ул. Стари шор),
11) Занатлијска,
12) Ђуре Јакшића,
13) Житни Трг,
14) Светла,
15) Пушкинова,
16) 28. марта,
17) Шећер сокак,
18) Паробродска,
19) Kраља Петра Првог (oд раскрнице сa
ул. Светог Димитрија дo раскрснице
сa ул. Железничка и Фрушкогорска),
20) Саве Ковачевића,
21) Joвана Цвијића,
22) Цветна,
23) Jупитерова,
24) Нови шор,
25) Tрг Светог Стефана,
26) Соларски Трг,
27) Tрг Николе Пашића,
28) Др. Илије Бајића,
29) Пролаз зелено дрво,
30) Јеврема Видића,
31) Tрг Ћире Милекића,
32) Вука Караџића,
33) Градски парк,
34) Tрг Војвођанских бригада,
35) Светог Димитрија,
36) Светог Саве,
37) Maсарикова,
38) Светозара Милетића,
39) Пиварска,
40) Змај Јовина,
41) Доситејева,
42) Aрсенија Чарнојевића,
43) Ратарска,
44) Насеље Деканске баште,

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
54.

45) Стари шор,
46) Горана Ковачића,
47) Mузејска,
48) Бранка Радичевића,
49) Илариона Руварца.

На основу члана 6. тачка 5. и члан 7. став
1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
124/14 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17,
89/18 и 95/18), члану 239. став 3. Закона о
накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС”, бр.95/18), и
члана 16. и члана 35. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица”, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица на седници од 14.02.2019. године, донела је

• Друга зона обухвата улице у Сремској
Митровици изван прве зоне.
• Трећа зона су насељена места Мачванска Митровица и Лаћарак.

• Четврта зона остала насељена места на
територији Града Сремска Митровица.

У случају формирања нових улица које
нису зониране овом одлуком, новоформиране улице биће припојене зони којој претежно припадају. Ако улице подједнако
припадају различитим зонама, основ за утврђивање пореза на имовину је зона вишег
ранга.
Члан 3.

ОДЛУКУ

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица” и на званичној интернет страници Града Сремска
Митровица.

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 4.

Члан 1.

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

Овом одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за
територију града Сремска Митровица,
олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 2.

Број: 43-17/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

14. фебруар 2019.
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Накнаде за коришћење јавне површине,
су:
1) накнада за коришћење простора на
јавној површини у пословне и друге сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;
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2) накнада за коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину
јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.
Jавна површина у смислу закона којим
се уређују накнаде за коришћење јавних
добара јесте површина утврђена планским
документом јединице локалне самоуправе
која је доступна свим корисницима под једнаким условима:
– јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.);
– трг;
– јавна зелена површина (парк, сквер,
градска шума и сл.) и
– јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине).
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу
става 1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине:
– објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта;
– за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и
других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило
за снабдевање и друго.
Коришћење простора на јавној површини
у пословне и друге сврхе у смислу става 1.
тачке 1) овог члана односи се на привремено
коришћење простора на јавној површини и
не обухвата коришћење трајног карактера
изградњом објеката инфраструктуре.
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Обвезник накнаде
Члан 3.

Обвезник накнаде за коришћење јавне
површине је корисник јавне површине.
Основица
Члан 4.

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима
квадратним (m2).
Висина накнаде
Члан 5.

Највиши износ накнаде за коришћење
јавне површине прописан је у Прилогу 12.
закона којим се уређују наканде за коришћење јавних добара.
Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона
у којој се налази простор који се користи,
која је утврђена посебном одлуком Скупштине града, као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 6.
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Утврђивање накнаде за коришћење јавне
површине врши се према површини коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама
Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Градска управа за буџет и локални економски развој.
Обавезник накнаде дужан је да утврђену
обавезу по основу накнаде плати до 15. у
месецу за претходни месец, а за месеце за
које је обавеза доспела у моменту уручења
решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
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Члан 10.

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa
мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у
чијој су надлежности послови финансија,
прeкo надлежног одељења Градска управа
за буџет и локални економски развој.
У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне
наплате, застарелости и осталог што није
прописано овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина.
Члан 11.

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

Ослобођења

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 7.

Накнаду за коришћење јавних површина
не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних површина
по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг
изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa
jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe
рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу
oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo
Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.

Број: 43-18/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ТАРИФА НАКНАДА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

Уплата прихода од накнада
Члан 8.

Накнаде за коришћење јавних површина
уплаћују се на рачуне прописане за уплату
јавних прихода.

Тарифни број 1.

Припадност прихода
Члан 9.

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету Града Сремска Митровица.

14. фебруар 2019.

171

1.За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности, за сваки цео и
започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то:
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1) за обављање пословне делатности
(привремени објекти – киосци, други мањи
монтажни објекти и други слични објекти
за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских услуга и других услуга;
покретни привремени објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен,
кукуруз и слично, конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају освежавајућих напитака, аутомати за продају робе
на мало и пружање услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских производа и слично, и други покретни
објекти за продају робе на мало и вршење
занатских и других услуга, специјализована
возила за обављање делатности трговине на
мало и друге делатности у складу са законом, наменски монтажни објекти за потребе обављања делатности јавних комуналних предузећа – терминусни објекат,
монтажни објекат за смештај алата, опреме
и слично, као и телефонске говорнице), накнада се утврђује дневно:
– у динарима
– I зона

18,00

– III зона

12,00

– II зона

– IV зона

4) за забавне паркове, циркусе и друге
објекте забавних радњи, за спортске објекте (спортске терене, клизалишта, терене
за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.),
накнада се утврђује дневно:
– у динарима

– III зона

14,00

– IV зона

3) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног типа, накнада се утврђује дневно:
– у динарима
– III зона

14,00

– II зона

– IV зона

17,00
10,00

8,00

– I зона

18,00

– III зона

12,00

– IV зона

10,00

20,00

12,00

– II зона

17,00

– I зона

– III зона

15,00

5) за одржавање концерата, фестивала и
осталих културних и других манифестација, накнада се утврђује дневно:
– у динарима

2) за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа, накнада се утврђује дневно:
– у динарима
– II зона

18,00

– IV зона

8,00

20,00

– I зона

– II зона

15,00

– I зона
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15,00
8,00

2. За објекте за обављање пословне делатности – киоске, који се постављају на
јавним површинама путем јавног конкурса
у складу са посебном одлуком , не плаћа се
накнада за коришћење простора на јавним
површинама из овог тарифног броја.
3. Накнада из овог тарифног броја не
плаћа се за коришћење простора на јавним
површинама ради продаје штампе, књига
и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности.
Ако се поред штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности продаје и
нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из овог тарифног броја.
4. Износ накнаде из овог тарифног броја
прописан за одговарајућу зону умањује се:
1) за повремено коришћење простора на
јавним површинама на покретним објектима за време одржавања вашара, сајмова,
изложби и других традиционалних манифестација, хуманитарне, верске и друге регистроване непрофитне организације, плаћају накнаду у висини 10%, од прописаног
износа накнаде у тачки 1. подтачки 1);
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2) за обављање угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од
1.октобра до 31. марта, накнада се плаћа у
висини 20% од износа накнаде из тачке 1.
подтачке 2);
3) за забавне паркове на отвореном простору у периоду од 1. октобра до 31. марта,
накнада се плаћа у висини 20% од износа
накнаде из тачке 1. подтачке 4);
4) за одржавање забавних програма из
тачке 1. подтачке 5) овог тарифног броја,
који се приређују у хуманитарне сврхе, накнада се плаћа у висини 10%, од прописаног износа накнаде из те подтачке;
5) у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне инфраструктуре, накнада се плаћа у
висини 10%, од прописаног износа накнаде
одговарајуће тачке овог тарифног броја.
5. Накнада по овом тарифном броју,
осим накнаде из тачке 1. подтачке 10),
плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на основу задужења надлежног одељења Градске управе за буџет и локални
економски развој, а по претходно издатом
одобрењу надлежног органа односно организације у складу са прописима, као и по
извештају о коришћењу простора на јавној
површини сачињеним од стране надлежног
органа односно организације.
Надлежни орган односно организација
је у обавези да један примерак одобрења за
коришћење простора на јавној површини,
односно извештаја о коришћењу простора
на јавној површини достави надлежном
одељењу Градске управе за буџет и локални економски развој, као и следеће податке:
– за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и текући рачун;
– за физичко лице - предузетника: име и
презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број
радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса
становања физичког лица;
– податке о адреси, површини и времену
коришћења простора на јавним површинама
– податак о испуњености услова за
остваривање права на ослобођење предвиђеног овим тарифним бројем.
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Надлежна комунална инспекција је у
обавези да за остваривање права на умањење износа накнаде из тачке 4. подтачке
5) овог тарифног броја, достави надлежном одељењу Градске управе за буџет и локални економски развој посебан извештај
који садржи податке о коришћењу простора на јавним површинама у периоду извођења радова због изградње, реконструкције или санације комуналне инфраструктуре, по претходно достављеном извештају
инвеститора који садржи прецизне податке
о локацији и периоду извођења радова и
друге податке од значаја за остваривање
права на умањење износа накнаде.
Накнада за коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, као и за коришћење
површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица
којим се врши непосредни утицај на расположивост квалитет или неку другу особину
јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Тарифни број 2.

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, за сваки цео и започети м2
простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то:
• За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже такса се утврђује :
Зона

I зона II зона III зона IV зона

Динара/m2
40,00
дневно
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30,00

25,00

20,00

2. За коришћење површине и објекта за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет
или неку другу особину јавне површине, за
сваки цео и започети м2 простора који се
користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то:
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• За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде, привремене монтажне
објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде
градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама,
по површини, дневно по м2 и то:
Зона

Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката је у обавези да један примерак акта из става 1. ове
тачке, достави надлежном одељењу Градске управе за буџет и локални економски
развој са следећим подацима:
– за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и текући рачун;
– за физичко лице - предузетника: име и
презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број
радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса
становања физичког лица.

I зона II зона III зона IV зона

Динара/m2
40,00
дневно

30,00

25,00

20,00

Накнада за коришћење јавне површине
по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу

1. Накнада по овом тарифном броју умањује се :
– за 40% од прописаног износа накнаде
по м2 дневно, за део површине, односно за
део објекта за оглашавање, преко 12м2 до
100м2 ;
– за 50% од прописаног износа накнаде
по м2 дневно, за део површине, односно за
део објекта за оглашавање, преко 100м2 .

НАПОМЕНА:
1. Накнада за површине односно објекте
за оглашавање преко 12м2 до 100м2 плаћа
се тако што се за првих 12м2 плаћа износ
накнаде прописан овим тарифним бројем,
а за део површине преко 12м2 до 100м2,
накнада се плаћа 40% од прописаног износа овим тарифним бројем;
2. Накнада за површине односно објекте
за оглашавање преко 100м2 плаћа се тако
што се за првих 12м2 плаћа износ накнаде
прописан овим тарифним бројем, за део
површине преко 12м2 до 100м2, накнада се
плаћа 40% од прописаног износа овим тарифним бројем и за део површине преко
100м2, накнада се плаћа 50% од прописаног износа овим тарифним бројем.
3. Накнада по овом тарифном броју
плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на основу задужења надлежног одељења Градске управе за буџет и локални
економски развој, а по претходно издатом
акту Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката, у
складу са посебном одлуком Скупштине
града Сремска Митровица.
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1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским и другим материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети
м2 простора који се користи, утврђује се
накнада дневно, и то: 6,00 динара по м2.
2. Накнада из овог тарифног броја плаћа
се сразмерно времену коришћења.
3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор
продужи дозвољени рок за заузимање јавне
површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви
инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo
извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
4. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. став 2. ове одлуке, ослобођено је плаћања накнаде из овог тарифног
броја.
5. Накнада по овом тарифном броју
плаћа се на основу задужења надлежног
одељења Градске управе за буџет и локални економски развој, а по претходно издатом акту Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката.
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ОДЛУКУ

Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката је у обавези да један примерак акта из става 1. ове
тачке, достави надлежном одељењу Градске управе за буџет и локални економски
развој са следећим подацима:
– о врсти, висини и периоду задужења;
– за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и текући рачун;
– за физичко лице - предузетника: име и
презиме, назив радње са адресом, порески
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса
становања физичког лица.

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЗАВОДУ
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Члан 1.

Заводу за јавно здравље Сремска Митровица додељује се искључиво право да на територији Града Сремска Митровица, а у
циљу заштите јавног здравља становништва, обавља делатност из области заштите
животне средине утврђене Законом о заштити животне средине и Законом о јавном
здрављу, који се тичу мониторинга ваздуха,
буке и контроле безбедности хране на градској пијаци и у предшколској установи.
Члан 2.

За обављање делатности из члана 1. ове
Одлуке потписаће се појединачни уговори
о извршењу послова за период важења до
годину дана, а према програмима мониторинга које доноси Градско веће.
Члан 3.

55.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.
2129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 3. став 1. тачка 24. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 69. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник
РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС,
14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон), члана
4. став 2., члана 5. став 1. тачка 2. и 3. и члана
14. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник
РС”, бр.15/2016), члана 1. и члана 4. Одлуке о
оснивању Завода за јавно здравље Сремска
Митровица („Сл. лист АП Војводине”, бр.
11/2006), Плана јавног здравља Града Сремска
Митровица 2018-2025. („Сл лист Града Сремска Митровица” бр.14/2018) и члана 16. тачка
13. и члана 35. тачка 7. Статута Града Сремске
Митровице („Сл.лист Града Сремска Митровица” бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
14.02.2019. године, донела је

14. фебруар 2019.

Средства за обављање делатности из
члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из буџета Града Сремска Митровица.
Члан 4.

Завод за јавно здравље Сремска Митровица је у обавези да доставља месечне, и
годишње извештаје о резултатима мониторинга градској управи надлежној за послове заштите животне средине и осталим
надлежним ресорним управама, у року и
на начин утврђен програмом мониторинга.
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица”.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-40/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
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– основе програма предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до поласка у основну школу, укључујући и основе припремног предшколског програма.

На основу чл. 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), чл. 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских
установа и акта о мрежи јавних основних
школа („Сл.гласник РС“, бр. 21/2018) и чл
35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
14.02.2019. године донела је

Члан 4.

Припремни предшколски програм јесте
део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години
пред полазак у школу.
Припремни предшколски програм за
децу која нису обухваћена редовним програмом предшколске установе, организује
се у предшколској установи, а изузетно у
школи, у складу са Законом и Статутом
предшколске установе, односно школе.
Изузетно, припремни предшколски програм за децу у породици може да се организује у краћем трајању, a најмање девет
месеци.

О Д Л У К У

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Члан 1.

Члан 5.

Табеларни преглед мреже Предшколске
установе „Пчелица“ у Сремској Митровици
и Елаборат о плану развоја мреже Предшколске установе „Пчелица“ за период
2019–2024. године, чине саставни део ове
Одлуке.

Овом Одлуком утврђује се мрежа шредшколске установе „Пчелица“ (у даљем
тексту: мрежа предшколске установе), односно врста, број и просторни распоред
објеката који испуњавају услове за обављање делатности предшколског васпитања
и образовања.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о мрежи Предшколске
установе „Пчелица“ у Сремској Митровици („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.1/2011).

Члан 2.

Мрежу предшколске установе „Пчелица“ у Сремској Митровици чине укупно:
– 9 објеката предшколске установе , од
тога 7 објеката у Граду Сремска Митровица, и по један објекат у Лаћарку и Мачванској Митровици,
– 12 прилагођених радних простора у
основним школама, и
– 8 радних простора у сеоским месним
заједницама који испуњавају услове за
обављање припремног предшколског програма.

Члан 7
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровици.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 3.

Основе програма предшколског васпитања и образовања садрже:
– основе програма неге и васпитања деце
узраста од 6 месеци до 3 године старости;

14. фебруар 2019.

Број: 022-39/2019-I
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II

57.

Град Сремска Митровица покреће поступак за прибављање непокретности наведених у тачки I овог закључка из приватне својине Ђорђић Милана из Мачванске Митровице, у јавну својину Града
Сремска Митровица, непосредном погодбом, уз накнаду.

На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана
3. став 1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС”, број 16/2018),
члана 20 ст. 1 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица, број 17/2016), члана 35. тачка 17. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица”, број
13/2012, 6/2018), Скупштина Града Сремска Митровица, на седници дана
14.02.2019. године, донела је

III

Ради спровођења поступка непосредне
погодбе Скупштина Града ће формирати
комисију која ће по окончаном поступку
непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом доставити Скупштини.
IV

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица”.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ЗАКЉУЧАК

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ,
УЗ НАКНАДУ

Број: 464-8/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица

I

Ђорђић Милан из Мачванске Митровице, власник је непокретности, и то парцеле број 396/1, потес Град, њива 3.класе,
површине 00.19.61 ха, грађевинско земљиште и парцеле број 396/14, потес Град,
њива 3. класе, површине 00.01.60 ха, градско грађевинско земљиште, укупне површине 00.21.21 ха, обе уписане у лист непокретности број 1360, к.о. Мачванска
Митровица.
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59.

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС”, бр.
15/2016) и 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 одржаној 14.02.2019. године, донела је

На основу члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”,
бр.129/2007, 83/2014, 101/2016-др.Закон и
47/2018) и члана 66. Статута града Сремске
Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица”, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина
града Сремска Митровица на седници одржаној 14.02.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену
Програма пословања ЈКП „Топлификација” Сремска Митровица за 2019. годину,
усвојенe од стране Надзорног одбора на
седници одржаној 30.01.2019. године.

I

ЈОВАНУ КОТАРЦУ из Сремске Митровице, Нушићева 3 престаје функција члана
Градског већа града Сремска Митровица,
са датумом 14.02.2019. године, због разрешења.

II

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

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-18/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица

Број: 020-2/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
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61.

60.

За чланa Градског већа Града Сремска
Митровица, бира се:
НИКОЛА СРЕТЕНОВИЋ из Срем.Митровице, ул.Саве Ковачевића 11/3

На основу члана 26. став 1. тч. 3. Закона
о јавној својини („Сл. гласник РС” бр.
72/2011), у вези са чл.3. став 1. тачка 2. и
тачка 9. Закона о посебним условима за
реализацију пројекта изградње станова за
припаднике снага безбедности („Службени
гласник РС”, бр. 41/2018), члана 3. став 1.
тачка 2. и члан 5. став 3. Уредбе о условима,
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини односно прибављања и и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласик РС” број 16/2018),
члана 21. став 1 и став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима
у јавној својини Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица”, број 17/2016) и члана 35. тачка 17.
Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица”, број
13/2012 и 6/2018) Скупштина Града Сремкса Митровица на седници одржаној дана
14.02.2019. године донела је следеће:

II

РЕШЕЊЕ

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”,
бр.129/2007, 83/2014, 101/2016-др.Закон и
47/2018) и члана 56. Статута града Сремске
Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица”, бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина
града Сремска Митровица на седници одржаној 14.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I

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

О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ СА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА НА РЕПУБЛИКУ
СРБИЈУ, БЕЗ НАКНАДЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I

Број: 020-3/2019-I
Дана: 14.02.2019године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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ПРЕНОСЕ СЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ парцела број 5733/2
к.о. Сремска Митровица, површине
3082м2 - земљиште у грађевинском подручју и парцела број 5733/4 к.о. Сремска
Митровица, површине 5514м2 - земљиште
у грађевинском подручју, све уписане у
лист непокретности број 1029 к.о.Сремска
Митровица, преносом права јавне својине
са Града Сремска Митровица на Републику
Србију, без накнаде.
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II

14. фебруар 2019.

62.

О преносу права јавне својине из става
1. овог Решења закључиће се посебан Уговор.

На основу члана 100 ст. 1 тачка 6б Закона
о планирању и изградњи („Сл. 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, 145/2014 и 83/2018), члана 27
ст. 10 и члана 29. став 4. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3.
став 2 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС”, број 16/2018), члана 21 ст. 1 и
ст.2 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица”, број 17/2016) и члана
35. тачка 17. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица”, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одржаној14.02.2019. године, донела је следеће:

III

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска Митровица закључи Уговор о преносу
права јавне својине са Града Сремска Митровица на Републику Србију, без накнаде.
IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављен у „Службеном листу
Града Сремска Митровица”.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-25/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица

РЕШЕЊЕ

О ОТУЂЕЊУ СУВЛАСНИЧКОГ
ДЕЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ,
УЗ НАКНАДУ

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

I
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ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Град
Сремска Митровица сувласнички удео од
23/204 на парцели број 3943, уписаној у
лист непокретности број 20721 к.о.Сремска Митровица, земљиште у грађевинском
подручју, површине од 00.05.03 ха непокретности, у својину сувласника Барањек
Наде из Сремске Митровице, ул.Шећер сокак бр.17, непосредном погодбом, уз накнаду по цени од 272.211,76 динара.
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63.

О отуђењу непокретности из става I овог
Решења закључиће се посебан Уговор.
III

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС”, број
16/2018), члана 20 ст.2 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима
у јавној својини Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица, број 17/2016), члана 35. тачка 17 и 21
Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица”,
број 13/2012, 6/2018), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 14.02.2019. године, донела је

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска Митровица закључи Уговор о отуђењу
непокретности, уз накнаду.
IV

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

Број: 463-26/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ РАДИ
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

I
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ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија спровођење поступка непосредне погодбе ради прибављање непокретности власника Ђорђић
Миланаиз Мачванске Митровице и то парцеле број 396/1, потес Град, њива 3.класе,
површине 00.19.61 ха, грађевинско земљиште и парцеле број 396/14, потес Град,
њива 3. класе, површине 00.01.60 ха, градско грађевинско земљиште, укупне површине 00.21.21 ха, обе уписане у лист непокретности број 1360, к.о. Мачванка Митровица, уз накнаду, и у исту се именују:
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64.

– за председника
– МАЈА КОВАЧЕВИЋ, мастер правник
– запослена у Градској управи за опште и
заједничке послове и имовину
– за чланове:
1.ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја. - запослену Јавном предузећу за
послове урбанизма „Урбанизам” Сремска
Митровица
2.СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж. архитектуре - запослен у Градској управи за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица,
3.ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл. правник
- запослен у Јавном предузећу за послове
урбанизма „Урбанизам” Сремска Митровица
4.МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц. - запослен
у Градској управи за опште и заједничке
послове и имовину Града Сремска Митровица.

На основу члана 45. 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 Митровица”, бр.13/2012 и
6/2018) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 14.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ
КУЛТУРЕ „СРЕМ” СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I

II

РАДА БРУЈИЋ из Лаћарка, разрешава се
дужности члана Надзорног одбора Установе за неговање културе „Срем” у Сремској Митровици.

Задатак Комисије је да спроведе поступак непосредне погодбе ради прибављања
непокретности у јавну својину Града Сремска Митровица, уз накнаду.
По окончању поступка непосреднепогодбе, записник са одговарајућим предлогом доставиће се Скупштини Града Сремска Митровица, као надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно
време.

II

МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ из Лаћарка,
Његошева бр.4, именује се за члана Надзорног одбора Установе за неговање културе „Срем” у Сремској Митровици.

III

III

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-13/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица

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

Број: 022-41/2019-I
Дана: 14.02.2019. године
Сремска Митровица
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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ПРАВИЛНИК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА,
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ
ГРАДА И ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГЛАВА I

65.

На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017др.закон – у даљем тексту: Закон), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 88/2016 и 113/2017), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 88/2016), као и члана 7. и
42. Одлуке о Градским управама Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица”, број 2/2018), члана 4.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора Града
Сремска Митровица за 2017. годину
(„Сл.лист Града Сремска Митровица” број.
12/17, 13/17, 18/17, 2/18, 4/18, 9/18, 12/18 и
13/18) Градско веће, на предлог начелника
Градске управе за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица
на својој 62. седници одржаној дана
11.02.2019. године, усвојило је обједињен

14. фебруар 2019.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Обједињеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Градским управама, Стручној
служби Скупштине Града и Градском правобранилаштву (у даљем тексту: Правилник) уређује се унутрашња организација
ових органа, руковођење организационим
јединицама, називи и описи радних места,
звања у којима су радна места разврстана,
потребан број извршилаца за свако радно
место, врста и степен образовања, радно
искуство и други услови за рад на сваком
радном месту у Градским управама, Стручној служби Скупштине града и Градском
правобранилаштву Града Сремска Митровица.
Процедура усвајања Правилника
Члан 2.
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Део Правилника који се односи на Градске управе и Стручну службу Скупштине
града припрема начелник Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину.
Део Правилника који се односи на Градско правобранилаштво припрема Градски
правобранилац који га у писменој форми
доставља начелнику Градске управе за опште и заједничке послове и имовину ради
обједињавања.
Предлог обједињеног Правилника се доставља Градском већу на усвајање.
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Поглавља правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
• Глава I Основне одредбе

• Глава II Унутрашње уређење и систематизација радних места у Градској управи за опште и заједничке послове и имовину

• Глава III Унутрашње уређење и систематизација радних места у Градској управи за

буџет и локални економски развој

• Глава IV Унутрашње уређење и систематизација радних места у Градској управи за
урбанизам, просторно
планирање
и изградњу
објеката
 
 



• Глава V Унутрашње уређење и систематизација радних места у Градској управи за об




 

разовање, културу и спорт

 






 управи за
• Глава VI Унутрашње
уређење и систематизација
радних места
у Градској





здравствену и социјалну заштиту
 




 

• Глава VII Унутрашње
радних
места у Градској управи за
 уређење и систематизација

 
пољопривреду и заштиту
животне
средине




 

  уређење и систематизација
 
• Глава VIII Унутрашње
радних места у Градској управи за






 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове
 
 

• Глава IX Унутрашње
уређење и систематизација
радних места
у Стручној



  служби
Скупштине Града 








 
• Глава X Унутрашње
уређење и систематизација
радних места
у Градском
правобра-
 

 

нилаштву





 

• Глава XI Прелазне и завршне одредбе

 


 


Члан 4.




 

 
Укупан број радних места и запослених разврстаних по звањима:


 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ - ɢɡɚɛɪɚɧɚ ɢ
ȽɪɚɞɫɤɢɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰɁɚɦɟɧɢɤɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɥɢɰɚ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɨɰɚɋɟɤɪɟɬɚɪɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɁɚɦɟɧɢɤ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɤ ɧɚɩɨɥɨɠɚʁɭ±
7 ɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
7 ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ
,ɝɪɭɩɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɤ ɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ±
5 ɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
5 ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ
,,ɝɪɭɩɚ
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ɋɥɭɠɛɟɧɢɰɢ- ɢɡɜɪɲɢɨɰɢ
ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɚɜɟɬɧɢɤ
ɋɚɜɟɬɧɢɤ
Ɇɥɚɻɢɫɚɜɟɬɧɢɤ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ
Ɇɥɚɻɢɫɚɪɚɞɧɢɤ
ȼɢɲɢɪɟɮɟɪɟɧɬ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ
Ɇɥɚɻɢɪɟɮɟɪɟɧɬ
ɍɤɭɩɧɨ

Ȼɪɨʁɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
36
42
12
4
6
27
5
1
133 ɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ

Ȼɪɨʁɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ
37
51
13
4
17
37
5
2
166 ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ

ɇɚɦɟɲɬɟɧɢɰɢ
ɉɪɜɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
Ⱦɪɭɝɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
Ɍɪɟʄɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɑɟɬɜɪɬɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɉɟɬɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ

Ȼɪɨʁɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
0
0
0
7
2
9 ɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ

Ȼɪɨʁɧɚɦɟɲɬɟɧɢɤɚ
0
0
0
9
4
13 ɧɚɦɟɲɬɟɧɢɤɚ

ɄɚɛɢɧɟɬȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ
ɪɚɞɧɢɯ
Ȼɪɨʁ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɰɢɇɚɦɟɲɬɟɧɢɰɢ ɦɟɫɬɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɧɚɦɟɲɬɟɧɢɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɢɤ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
1
5
ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɚɜɟɬɧɢɤ
0
0
ɋɚɜɟɬɧɢɤ
2
2
Ɇɥɚɻɢɫɚɜɟɬɧɢɤ
2
2
ɋɚɪɚɞɧɢɤ
0
0
Ɇɥɚɻɢɫɚɪɚɞɧɢɤ
0
0
ȼɢɲɢɪɟɮɟɪɟɧɬ
0
0
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ
2
2
Ɇɥɚɻɢɪɟɮɟɪɟɧɬ
1
1
ɉɪɜɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
0
0
Ⱦɪɭɝɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
0
0
Ɍɪɟʄɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
0
0
ɑɟɬɜɪɬɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
1
1
ɉɟɬɚɜɪɫɬɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
0
0
ɍɤɭɩɧɨ
9
13
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Члан 5.

Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за опште и заједничке послове и имовину је 53 на која су
распоређена:
– 2 службеника на положају,
– 59 службеника на извршилачким радним местима и
– 11 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Кабинету градоначелника је 9 на
која су распоређена:
– 5 функционера
– 7 службеника на извршилачким радним местима и
– 1 намештеник
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за буџет и локални
економски развој је 34 на која су распоређена:
– 2 службеника на положају,
– 35 службеника на извршилачким радним местима и
– 1 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката је
13 на која су распоређена:
– 1 службеник на положају,
– 13 службеника на извршилачким радним местима и
– 1 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних места у Градској управи за образовање, културу
и спорт је 13 на која су распоређена:
– 2 службеника на положају,
– 14 службеника на извршилачким радним местима и
– / на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за здравствену и
социјалну заштиту је 14 на која су распоређена:
– 2 службеника на положају,
– 14 службеника на извршилачким радним местима и
– / на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за пољопривреду
и заштиту животне средине је 5 на која су
распоређена:
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– 1 службеник на положају,
– 4 службеника на извршилачким радним местима и
– / на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове је 19 на
која су распоређена:
– 2 службеника на положају,
– 24 службеника на извршилачким радним местима и
– / на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Стручној служби Скупштине града је 3 на која су распоређена:
– 3 службеника на извршилачким радним местима и
– / на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градском правобранилаштву је 2
на која су распоређена:
– 2 службеника на извршилачким радним местима и
– / на радним местима намештеника
Разврставање
Члан 6.

Положаји и извршилачка радна места
разврставају се да би се исказао њихов значај и допринос у остваривању надлежности односно послова органа док се разврставањем радних места намештеника исказује њихов допринос у обезбеђивању
пратећих техничких и других услова потребних за редован рад органа и служби.
ПОЛОЖАЈИ

Службеник на положају
Члан 7.
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Начелник Градске управе разврстава се
у положаје у првој групи.
Заменик начелника Градске управе разврстава се у положаје у другој групи.
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МЕРИЛА ЗА ПРОЦЕНУ РАДНИХ
МЕСТА

Саветник
Члан 11.

У звању саветника обављају се сложени
послови који су најчешће прецизно одређени и подразумевају примену утврђених
метода рада, поступака или стручних техника са јасним оквиром самосталног деловања, уз повремени надзор непосредног
руководиоца. Послови захтевају способност да се проблеми решавају без појединачних упутстава непосредног руководиоца и уз обраћање непосредном руководиоцу само кад је проблем сложен и захтева додатно знање и искуство.
За рад на пословима у звању саветника
службеник мора да има стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци.

Члан 8.

Мерила за процену радног места су сложеност послова, самосталност у раду, одговорност, пословна комуникација и компетентност.
ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА
Члан 9.

Извршилачка радна места су сва радна
места која нису положаји, укључујући и
радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица. Разврставају се по
звањима, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и
способности и услова за рад.
Звања су: самостални саветник, саветник, млађи саветник, сарадник, млађи сарадник, виши референт, референт и млађи
референт.

Млађи саветник
Члан 12.

Самостални саветник
Члан 10.

У звању самосталног саветника обављају се сложени стручни послови који захтевају посебно специјалистичко знање и
искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора непосредног руководиоца и доношење одлука у сложеним
случајевима само уз општа усмерења и
упутства непосредног руководиоца.
За рад на пословима у звању самосталног саветника службеник мора да има
стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет
година радног искуства у струци.

14. фебруар 2019.
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У звању млађег саветника обављају се
сложени послови који подразумевају примену утврђених метода рада, поступака
или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован надзор непосредног руководиоца и доношење
одлука на основу постојеће праксе или општих и појединачних упутстава непосредног руководиоца. Послови захтевају способност решавања мањих техничких или
процедуралних проблема.
За рад на пословима у звању млађег саветника службеник мора да има стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.
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Сарадник

За рад на пословима у звању вишег референта службеник мора да има стечено
средње образовање у четворогодишњем
трајању и најмање пет година радног искуства у струци.

Члан 13.

У звању сарадника обављају се мање
сложени стручни послови у примени поступака, метода и техника рада уз надзор,
усмерења и упутства службеника у вишим
звањима. Ови послови се састоје од
ограниченог круга међусобно повезаних
задатака у једној области.
За рад на пословима у звању сарадника
службеник мора да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и најмање
три године радног искуства у струци.

Референт
Члан 16.

У звању референта обављају се административни, технички и други рутински послови који подразумевају мањи круг сличних задатака који се извршавају применом
једноставне методе рада и поступака, а
обављају се уз повремени надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањима.
За рад на пословима у звању референта
службеник мора да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању и најмање три године радног искуства у струци.

Млађи сарадник
Члан 14.

У звању млађег сарадника обављају се
једноставнији стручни послови као и административно-технички послови уз надзор,
упутства и детаљна усмерења службеника
у вишим звањима. Ови послови се састоје
од ограниченог круга међусобно повезаних
задатака у једној области.
За рад на пословима у звању млађег сарадника службеник мора да има стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године и завршен приправнички стаж или најмање пет
година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

Млађи референт
Члан 17.

У звању млађег референта обављају се
административни, технички и други најједноставнији рутински послови, који се понављају и који захтевају познавање и примену једноставнијих метода рада и поступака, а обављају се уз повремени надзор
непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањима.
За рад на пословима у звању млађег референта службеник мора да има стечено
средње образовање у четворогодишњем
трајању и завршен приправнички стаж.

Виши референт

Пробни рад

Члан 15.

У звању вишег референта обављају се
административни, технички и други претежно рутински послови који обухватају
широк круг задатака и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода
рада и поступака, а раде се самостално и
уз повремени надзор непосредног руководиоца.

14. фебруар 2019.

Члан 18.
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Пробни рад је обавезан за сва лица која
нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу.
Пробни рад за радни однос заснован на
неодређено време траје шест месеци.
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– сложеност послова - пратећи послови
с међусобно повезаним различитим задацима у којима се примењују утврђене методе рада или стручне технике;
– самосталност у раду - самосталност у
раду и одлучивању о избору најбоље методе рада ограничена је повременим надзором руководиоца и његовим општим
упутствима;
– одговорност – одговорност за правилну примену утврђених метода рада и
стручних техника, што може да укључи и
одговорност за руковођење;
- пословна комуникација - контакти претежно унутар органа да би се примала или
давала упутства за рад;
– компетентност – стечено високо образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету и познавање одговарајућих метода рада или стручних техника, као и радним искуством стечена вештина да се оне
примене.

За радни однос на одређено време,
пробни рад је обавезан само ако је радни
однос заснован на дуже од шест месеци, и
траје два месеца.
Пробном раду не подлежу службеници на
положају, лица која раде на радним местима
у кабинету градоначелника као ни лица запослена ради учешћа у припреми или реализацији одређеног пројекта чији радни однос траје најдуже до завршетка пројекта.
Дужност полагања државног стручног
испита, односно посебног стручног
испита
Члан 19.

Службеник, који је у радном односу на
неодређено време дужан је да има положен
државни стручни испит.
Службеник из става 1. овог члана коме
пробни рад није обавезан јер је заснивао
радни однос у државном органу, органу
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, као и службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а
нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Службеник који има положен стручни
испит за запослене у државним органима
не полаже државни стручни испит.
Уз државни стручни испит, као услов за
рад може се предвидети и полагање посебног стручног испита, односно другог одговарајућег испита у складу са законом.
Посебан стручни испит из става 3. овог
члана, осим правосудног испита, не замењује државни стручни испит.

Друга врста радних места
Члан 21.

НАМЕШТЕНИЦИ
Прва врста радних места
Члан 20.

Да би радно место било разврстано у
прву врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
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Да би радно место било разврстано у
другу врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
– сложеност послова - прецизно одређени пратећи послови у којима се примењују утврђени методи рада или стручне
технике;
– самосталност у раду - самосталност у
раду ограничена је редовним надзором руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за решавање сложенијих
методолошких и техничких проблема;
– одговорност - одговорност за правилну
примену утврђених метода рада и стручних техника, што не укључује одговорност
за руковођење;
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– сложеност послова – рутински, занатски и други пратећи послови у којима се
примењују утврђене методе рада и стручне
технике и који углавном подразумевају коришћење техничких средстава, попут машина, алата и слично;
– самосталност у раду – самосталност у
раду ограничена је редовним надзором руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за решавање сложенијих
методолошких и техничких проблема;
– одговорност - одговорност за правилну
примену утврђених метода рада и стручних техника, што може да укључи и одговорност за руковођење;
– пословна комуникација – контакти
претежно унутар органа да би се примала
и давала упутства за рад;
– компетентност – стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или IV степен
стручне спреме или стечено специјалистичко образовање.

– пословна комуникација – контакти унутар органа да би се примала упутства за рад;
– компетентност – стечено високо образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и током приправничког стажа
стечено искуство да се знања примене.
Трећа врста радних места
Члан 22.

Да би радно место било разврстано у
трећу врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
– сложеност послова – прецизно одређени пратећи послови са ограниченим бројем
међусобно повезаних задатака у којима се
примењују утврђене методе рада или стручне технике;
– самосталност у раду – самосталност у
раду ограничена је редовним надзором руководиоца и његовим општим упутствима
за решавање сложенијих методолошких и
техничких проблема;
– одговорност – одговорност за правилну
примену једноставних и прецизно утврђених
метода рада и стручних техника, што може
да укључи и одговорност за руковођење;
– пословна комуникација – контакти
претежно унутар органа да би се примала
и давала упутства за рад;
– компетентност – стечено високо образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године и познавање утврђених метода рада и стручних
техника које је стечено радним искуством.

Пета врста радних места
Члан 24.

Четврта врста радних места
Члан 23.

Да би радно место било разврстано у
четврту врсту, треба на следећи начин да
испуњава мерила:
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Да би радно место било разврстано у
пету врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
– сложеност послова – пратећи рутински
послови који подразумевају мањи круг
сличних задатака који се извршавају применом једноставне методе рада;
– самосталност у раду – самосталност у
раду ограничена је редовним надзором руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима;
– одговорност – одговорност за правилно извршавање послова у складу са општим и појединачним упутствима руководиоца;
– пословна комуникација – контакти искључиво унутар органа да би се примала
упутства за рад;
– компетентност – основно образовање.
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Уже унутрашње организационе
јединице

– Служба за управљање људским ресурсима,

– Служба јавних набавки,

Члан 25.

– Служба за послове Градоначелника и
Градског већа,

У оквиру Градских управа могуће је организовати обављање сродних послова у
образовањем ужих организационих јединица – Служби, Канцеларија.
Организационе јединице из претходног
става, дужне су да међусобно сарађују и да
размењују потребне податке и обавештења
неопходна за рад.

– Служба за лична стања грађана,
– Служба за послове писарнице и
пријемне канцеларије,

– Служба за одржавање и изградњу инфраструктуре,
– Служба за финансијске и имовинске
послове

Члан 26.

– Служба за заједничке послове

Радом Службе руководи руководилац
Службе кога распоређује начелник.
Руководилац Службе је одговоран
начелнику за законито и стручно обављање
послова службе.
Радна места руководилаца Служби
могу да се разврстају у звања самосталног
саветника, сарадника и вишег референта.
Намештеник може да руководи само
оном Службом у којој раде искључиво намештеници. Радна места намештеника који
руководе Службом могу да се разврстају у
прву, трећу и четврту врсту радних места.

У оквиру Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину као посебна
организациона јединица образован је Кабинет градоначелника.
Радни однос у Кабинету градоначелника
заснива се на одређено време, најдуже док
траје дужност Градоначелника.
Послови оперативно-техничког секретара не припадају ни једној служби и директно су одговорни начелнику за свој рад.

ГЛАВА II

Систематизација радних места
у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

Члан 28.

Унутрaшње уређење Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину

Радна места у Градској управи су следећа:

Члан 27.

За обављање послова из делокруга Градске управе за опште и заједничке послове
и имовину образују се следеће организационе јединице, и то:
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Звање: положај у I групи
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број службеника на положају: 1
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Опис посла: Начелник представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито,
ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Градске управе, организује, обједињава и усмерава рад Градске управе, односно
запослених и постављених лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, доноси и потписује
акте Градске управе у складу са законом, Статутом и Одлуком о Градским управама, поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица, и др. лица у
складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, одлучује о правима, обавезама и одговорностима из рада и по основу рада запослених
лица у Градској управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад, врши и друге послове у складу са
законом, Статутом, одлукама Скупштине
града, Градског већа и Градоначелника.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно завршене Интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије са стеченим одговарајућим
стручним, академским или научним називом (у обиму од најмање 240 ЕСПБ), положен државни стручни испит и најмање 5
година радног искуства у струци.

том и Одлуком о градским управама, поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица, и др. лица
у складу са актом о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Градској
управи, одлучује о правима, обавезама и
одговорностима из рада и по основу рада
запослених лица у Градској управи, стара
се о обезбеђивању материјалних и других
услова за ефикасан рад, врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града, Градског већа и
градоначелника, замењује начелника у случају његове одсутности или спречености да
обавља своју дужност, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе
и Градоначелника. Обавља послове Руководиоца Службе јавних набавки.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно завршене Интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије са стеченим одговарајућим
стручним, академским или научним називом (у обиму од најмање 240 ЕСПБ), положен државни стручни испит и најмање 5
година радног искуства у струци
3. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА

Звање: Виши референт
Број службеника: 1

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Звање: положај у II групи

број службеника на положају: 1

Опис посла: Заменик начелника представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Градске управе, организује, обједињава и усмерава рад
Градске управе, односно запослених и постављених лица, даје упутства и смернице
за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, доноси и потписује акте
Градске управе у складу са законом, Стату-
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Опис посла: Обављање послова пријема
поште за начелника, заменика начелника и
запослене, припремање поште за експедицију, обрађивање и архивирање предмета
заведених на начелника, односно заменика
начелника, вођење евиденције присутности
на раду, сарађивање са архивом, писарницом, услужним центром и другим службама, израда трансакција за зараде запослених, заказивање састанака за начелника
Градске управе, обављање мање сложених
стручно-оперативних, административних и
њима сличних послова, као и других послова по налогу начелника Градске управе.
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5. УНАПРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и 5 година радног искуства у струци.

Звање: Саветник

број службеника:1

Опис посла: Обављање послова анализе
описа послова и радних места у органима
Града Сремска Митровица и њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт
правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места; обавља послове планирања и развоја кадрова; обавља
послове у вези са планирањем организационих промена у органима; учествује у припреми нацрта Кадровског плана и прати његово спровођење у органима; учествује у успостављању и развијању система оцењивања рада службеника, континуирано прати
постигнућа службеника и унапређивање мотивације службеника; врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за
његово извршавање; обавља организацију,
реализацију и анализу ефеката интерног и
екстерног стручног усавршавања; предлаже
мере и активности у циљу развоја људских
ресурса: припрема анализе, информације и
извештаје у области унапређења и развоја
људских ресурса, обавља и друге послове по
налогу начелника Градске управе и руководиоца Службе. Прикупљање, чување и обрада података о запосленом врши се у складу са прописом којим се уређује заштита података о личности.
Услови : високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено –
хуманистичких наука – Правне науке (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 3 године
радног искуства у струци.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
4. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова руковођења, организације и планирања рада
Службе, пружање стручних упутстава,
координирање и надзирање рада запослених у Служби; старање се о законитом,
правилном и благовременом обављању послова у Служби; старање о стручном оспособљавању и усавршавању запослених,
координирање и праћење унапређења и
управљање људским ресурсима; успостављање и развијање система оцењивања рада
службеника, припремање одговора, информација и извештаја из делокруга Службе,
припремање Кадровског плана; праћење
законске и подзаконске регулатива и других прописа; сарадња са другим Службама
у Градској управи, обављање и других послова по налогу начелника Градске управе.
Послове прикупљања, чувања и обраде података о запосленом врши се у складу са
прописом којим се уређује заштита података о личности.
Услови : високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено –
хуманистичких наука – Правне науке (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 5 година
радног искуства у струци.

14. фебруар 2019.

6. ПОСЛОВИ ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЗАШТИТЕ И ОДБРАНЕ И ПОСЛОВИ
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ

Звање: Млађи саветник
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број службеника: 1

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис посла: Обављање послова припреме седница Градског штаба за ванредне
ситуације, израђивање и ажурирњеа Процене угрожености од елементарних непогода и Планова заштите и спасавања, предлагање мера за унапређење функционисања
система за узбуњивање, учествовање у изради Акустичне студије чујности, обавља
стручне и административне послове за Градски Штаб за ванредне ситуације, предузимање мера противпожарне заштите запослених у органима Града, вршење обуке запослених, старање о исправности противпожарних апарата, израђивање одговарајућих планова функционисања противпожарне заштите као и одбране у миру, непосредне ратне
опасности и рата. Израђивање и ажурирање
планова одбране и предлагање усвајања истих. Вођење евиденције и задужења о службеном наоружању. Вршење контроле и давање упутстава у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад и опреме
за личну заштиту на раду, учествовање у
опремању и уређивању радног места у циљу
обезбеђивања безбедносних и здравствених
услова рада, организовање превентивног и
периодичног испитивања радне околине,
прегледање и испитивање опреме за рад,
праћење и контролисање примене мера безбедности и здравља запослених на раду, припремање и спровођење оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад, сарађивање са службом медицине рада, вођење
евиденције у области безбедности и здравља
на раду, контролисање забране пушења,
сачињавање извештаја о повреди забране
пушења у складу са законом и достављање
начелнику Градске управе, обављање и других послова по налогу руководиоца Службе
и начелника Градске управе. Прикупљање,
чување и обрада података о запосленом врши се у складу са прописом којим се уређује
заштита података о личности.
Услови за рад: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено – хуманистичких наука (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) и 1 година радног искуства у струци
или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1.
и 2. Закона.

14. фебруар 2019.

7. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис послова: Обављање послова пријема и отпремања поште за потребе Службе, обрађивање и сређивање аката, предмета и документације везане за послове из
области радних односа, архивирање предмета, обављање послова фотокопирања,
пријављивање и одјава са система обавезног социјалног осигурања запослених путем шалтера ових служби, обављање и других послова по налогу начелника Градске
управе и руководиоца Службе. Прикупљање, чување и обрада података о запосленом врши се у складу са прописом којим
се уређује заштита података о личности.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању и 5 година радног искуства у струци.

СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ
8. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЈАВНИХ
НАБАВКИ
Звање: Самостални саветник

број службеника: 0
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Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада Службе, пружање стручних упутстава, координирање и надзирањеа рад запослених у
Служби; старање се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у
Служби; праћење законске и подзаконске
регулативе и других прописа; сарадња са
другим Службама у Градској управи, пружање стручне помоћи градским управама у
пословима јавних набавки из њиховог делокруга, обављање и других послова по налогу начелника Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено –
хуманистичких наука (у обиму од најмање
240 ЕСПБ) и 5 година радног искуства у
струци.

послове и имовину и пружање стручне помоћи у припреми Интерних аката других
органа Града, припремање годишњих програма робних резерви, спровођење активности везаних за давање позајмица из залиха градских робних резерви, као и других послова везаних за градске робне резерве и других послова по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено – хуманистичких наука (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) и 5 година радног искуства у струци.

9.-10. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Звање: Самостални саветник

број службеника: 2

Опис послова: Обављање послова јавних набавки за градске управе, службе и
органе Града Сремска Митровица као наручиоце у смислу закона којим је уређена
област јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки; припремање одлука о
покретању поступка јавних набавки; предлагање критеријума за избор најповољније
понуде; учествовање у припреми модела
уговора; прикупљање понуда у координацији са Комисијом за јавне набавке; учествовање у раду Комисије за јавне набавке
када је прописано да је члан службеник за
јавне набавке; достављање обавештења о
додели уговора о јавним набавкама свим
понуђачима; достављање буџетском кориснику примеркаа одлуке о покретању поступка, записника о отварању понуда, извештаја о стручној оцени понуда, извештаја о додели уговора и модела уговора понуђача који је изабран; учествовање у припреми коначних уговора о јавним набавкама; објављивање аката на порталу јавних
набавки; припремање кварталних извештаја о спроведеним поступцима Градске
управе за опште и заједничке послове и
имовину; комплетирање финансијске документације и достављање ликвидатури, учествовање у праћењу извршења угoвора јавних набавки ове управе; вођење евиденције о јавним набавкама и вршење архивирања документације; обављање административно-техничких послова за Комисију;
учествовање у припреми Интерног акта
Градске управе за опште и заједничке

14. фебруар 2019.

11.-12. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
ЈАВНИХ НАБАВКИ

Звање: Саветник
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број службеника: 2

Опис послова: Обављање послова јавних набавки за градске управе, службе и
органе Града Сремска Митровица као наручиоце у смислу закона којим је уређена
област јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки; припремање одлуке о
покретању поступка јавних набавки; предлагање критеријума за избор најповољније
понуде; учествовање у припреми модела
уговора; прикупљање понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке; достављање обавештења о додели уговора о
јавним набавкама свим понуђачима; достављање буџетском кориснику примерка
одлуке о покретању поступка, записника о
отварању понуда, извештаја о стручној
оцени понуда, извештаја о додели уговора
и модела уговора понуђача који је изабран;
учествовање у припреми коначних уговора
о јавним набавкама; вршење објављивања
аката на порталу јавних набавки; комплетирање финансијске документације и достављање ликвидатури; вођење евиденције
о јавним набавкама и вршење архивирања
документација; обављаер административно-техничких послова за Комисију; као
и других послова по налогу руководиоца
Службе и начелника Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајањуод најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено –
хуманистичких наука (у обиму од најмање
240 ЕСПБ) и 3 година радног искуства у
струци.

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука- Правне науке (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) и 5 година радног
искуства у струци.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА

14. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ
ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Звање: Саветник

13. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада Службе, пружање стручних упутстава, координирње и надзирање рада запослених у
Служби; стара се о законитом, правилном и
благовременом обављању послова у Служби; прати законску и подзаконску регулативу, информише Градоначелника о новинама које из тих прописа проистичу а односе
се на локалну самоуправу; сарађује са градским управама, Стручном службом Скупштине Града и другим организационим јединицама Градске управе, припрема анализе,
одговоре, информације и извештаје у вези
питања из надлежности Градоначелника и
Градског већа као и извештаје о раду Службе; координира рад на обављању стручних
послова, нормативно-правних и других послова за Градоначелника и Градско веће;
учествује у раду радног тела Већа за припрему предлога аката у другостепеном управном поступку за који је надлежно Градско
веће; помаже Градоначелнику у давању иницијатива и предлагању начина решавања питања о којима одлучује Скупштина града;
обавља и друге послове по налогу Градоначелника и начелника Градске управе

14. фебруар 2019.
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број службеника: 1

Опис посла: Обавља стручне послове у
циљу извршења надлежности Градоначелника утврђених законом, подзаконским актима, Статутом Града и другим општим актима Града; израђује предлоге појединачних аката, која доноси Градоначелник,
осим ако за њихову израду није утврђена
посебна надлежност неке друге службе или
градске управе; разматра поднеске упућене
Градоначелнику и припрема релевантне
одговоре; стара се о благовременом достављању података, списа и исправа, када то захтевају надлежни органи Републике, односно Аутономне покрајине, агенције, независне институције и сл.; прати прописе и у
договору са руководиоцем Службе идентификује новине које се тичу локалне самоуправе; учествује у припреми седница
Градског већа прегледањем материјала
пристиглих од обрађивача, проверавањем
правног основа и контроле да ли су конкретна решења у припремљеним нацртима
и предлозима аката која треба да донесу
Градско веће или Градоначелник у складу
са задатим циљевима због којих се доносе
уз консултацију са руководиоцем Службе;
прима странке и поучава исте у којој процедури могу остварити одређена права
пред градским органима и службама, као и
пред установама и јавним предузећима основаним од стране Града; обавља и друге
послове по налогу Градоначелника, начелника Градске управе и руководиоца Службе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис посла: Обавља послове пријема
странака које се непосредно обраћају Градоначелнику и члановима Градског већа,
припрема радне и друге састанке Градоначелника и Градског већа, обавља административне послове, обавља и друге послове
по налогу Градоначелника, начелника Градске управе и руководиоца Службе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, друштвеног или
техничког смера и 5 година радног искуства
у струци.

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено –
хуманистичких наука – Правне науке (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 3 године
радног искуства у струци
15. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА

СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА
ГРАЂАНА

Звање: Млађи сарадник

број службеника: 1

17. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА

Опис посла: Обавља послове пријема
странака које се интересују за ток предмета
који се односе на послове из редовне надлежности Градоначелника и Градског већа;
пружа помоћ странкама при састављању
поднесака којим се оне обраћају Градоначелнику и Градском већу; учествује у припреми седница Градског већа; обавља административне и техничке послове на обради
и сређивању аката, предмета и документације вазане за активности Градоначелника
и Градског већа; врши пријем и експедицију поште; обавља послове одлагања, чувања и архивирања документације; обавља
евиденционе и документационо-архивске
послове од значаја за рад Градоначелника и
Градског већа; обавља и друге послове по
налогу Градоначелника, начелника Градске
управе и руководиоца Службе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање
три године у образовно научном пољу
Друштвено-хуманистичких наука (у обиму
од најмање 180 ЕСПБ) и 9 месеци радног
искуства у струци или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

16. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Звање: Виши референт
број службеника: 1
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Опис посла: Обавља послове руковођења, организује и планира рад Службе, пружа
стручна упутства, координира и надзире рад
запослених у Служби; стара се о законитом,
правилном и благовременом обављању послова у Служби; стара се о унапређењу рада,
побољшању ефикасности и односа према
грађанима и организацијама; припрема анализе, одговоре, информације и извештаје о
раду Службе; организује и координира израду аката из делокруга Службе; прати и
проучава законску и подзаконску регулативу
из области у оквиру делокруга Службе, сарађује са другим одељењима у Градској
управи, води управни поступак и израђује
решења о накнадним уписима и исправкама
грешке у матичним књигама, промени личног имена, склапању брака преко пуномоћника, организује рад месних канцеларија и
обавља друге послове по налогу начелника.
Услови: Високо образовање стечено на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету у
образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука – Правне науке и најмање
5 година радног искуства у струци.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

18. МАТИЧАР I

19. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА I

Звање: Млађи саветник

Звање: Млађи саветник

број службеника:1

број службеника:1

Опис посла: Учествује у припреми месечних, кварталних и годишњих извештаја
о раду матичара, врши надзор над вођењем
послова матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге;
уноси податаке у Централни регистар матичних књига и књига држављана, води и
чува други примерaк матичних књига и
књига држављана (писани примерак); уписује накнадне промене у Централни регистар матичних књига и књига држављана,
води матични деловодник, доставља податке по захтеву других органа о чињеницама о којима се води службена евиденција
(матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, књига држвљана), издаје изводе из
матичних књига и уверења о чињеницама
уписаним у матичне књиге; издаје уверења
о држављанству; обавља матичне послове
у вези са рођењем, закључењем брака,
смрћу; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве, пружа техничку и другу помоћ у хуманитарним и
другим организацијама, пружа информације и стручну помоћ странкама при састављању поднесака којима се оне обраћају органима града, прима захтеве странака у области личних стања грађана, и
обавља друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника .
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука или Техничко технолошких наука и 1 година радног искуства
у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из
члана 1. ст. 1. и 2. Закона.
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Опис посла: Доставља податке по захтеву других органа о чињеницама о
којима се води службена евиденција (матичне књиге рођених, венчаних, умрлих,
књига држављана), врши надзор над вођењем матичних књига и обављањем послова
вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге;
уноси податаке у Централни Регистар матичних књига и књига држављана; води и
чува други примерак матичних књига и
књига држављана (писани примерак); уписује накнадне промене у Централни регистар матичних књига и књига држављана,
води матични деловодник, стара се о формирању и чувању документације и матичне
архиве, издаје изводе из матичних књига и
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; обавља матичнe пословe у вези са рођењем, закључењем брака и смрћу, пружа
информације и стручну помоћ странкама
при састављању поднесака којима се они
обраћају органима града, прима захтеве
странака у области личних стања грађана,
обавља друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука или Техничко технолошких наука и 1 година радног искуства
у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из
члана 1. ст. 1. и 2. Закона.
20. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА II
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Звање: Сарадник

број службеника: 1

Број 2
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Опис посла: Oбавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси
податке из матичних књига у Централни
регистар матичних књига (први примерак)
и књига држављана; води и чува други примерак матичних књига и књига држављана
(писани примерак); уписује накнадне промене у Централни регистар матичних
књига и књига држављана и води матични
деловодник; издаје изводе из матичних
књига и уверења о чињеницама уписаним
у матичне књиге и књиге држављана, издаје
уверења о држављанству; обавља матичне
послове у вези са рођењем, закључењем
брака, смрћу; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве,
пружа техничку и другу помоћ хуманитарним и д.организацијама, обавља послове
информисања странака и пружања стручне
помоћи странкама при састављању поднесака којима се оне обраћају органима града,
прима захтеве странака из области личних
стања грађана, обавља друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године у образовно научном
пољу Друштвено-хуманистичких наука и
најмање 3 године радног искуства у струци.

тичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрћу; стара се о формирању и
чувању документације и матичне архиве,
пружа информације и стручну помоћ странкама у састављању поднесака којима се оне
обраћају органима града; прима захтеве
странака у области личних стања грађана и
обавља друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године у образовно научном
пољу Друштвено-хуманистичких наука и 9
месеци радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2.
Закона.
25. ПОСЛОВИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ - МАТИЧАР I
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

21.-24. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА III

Звање: Млађи сарадник

број службеника: 4

Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке у
Централни регистар матичних књига и
књига држављана; води и чува други примерак матичних књига и књига држављана
(писани примерак); уписује накнадне промене у Централни регистар матичних књига
и књига држављана и други примерак матичних књига и књига држављана( писани
примерак), води матични деловодник, издаје изводе из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; обавља ма-
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Опис посла: Израђује кварталне извештаје на основу Закона о матичним књигама
и доставља надлежном министарству и другим органима, израђује годишње и месечне
извештаје о раду матичара, доставља податке по захтеву других органа о чињеницама о којима се води службена евиденција
(матичне књиге рођених, венчаних, умрлих,
књига држвљана), врши надзор над вођењем матичних књига и обављањем послова
вођења матичних књига рођених, венчаних,
умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податаке у Централни регистар матичних
књига и књига држављана; води и чува
други примерак матичних књига и књига
држављана (писани примерак); уписује накнадне промене у Централни регистар матичних књига и књига држављана и други
примерак матичних књига и књига држављана (писани примерак), води матични деловодник; издаје изводе из матичних књига
и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; обавља матичнe пословe у вези са рођењем, закључењем брака; смрћу, стара се
о формирању и чувању документације и матичне архиве, и обавља друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника .

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови : Високо образовање стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука и најмање 5 година радног искуства у струци.

Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, у образовно научном
пољу Друштвено-хуманистичких наука и 9
месеци радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу
код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.
30.-35. ПОСЛОВИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ – ЗАМЕНИК
МАТИЧАРА III

26.-29. ПОСЛОВИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ – МАТИЧАР II

Звање: Млађи сарадник

број службеника: 6

Звање: Млађи сарадник

број службеника: 4

Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих
и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке у
Централни регистар матичних књига и
књига држављана; води и чува други примерак матичних књига и књига држављана
(писани примерак); уписује накнадне промене у Централни регистар матичних
књига и књига држављана и други примерак матичних књига и књига држављана
(писани примерак), води матични деловодник, доставља податке по захтеву других
органа о чињеницама о којима се води
службена евиденција (матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, књига држављана),
издаје изводе из матичних књига и уверења
о чињеницама уписаним у матичне књиге;
издаје уверења о држављанству; обавља
матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрћу; стара се о формирању и чувању документације и матичне
архиве,пружа техничку помоћ хуманитарним и др. организацијама; пружа информације и стручну помоћ странкама у састављању поднесака којима се оне обраћају органима града; прима захтеве странака у
области личних стања грађана и обавља
друге послове по налогу руководиоца
Службе и начелника.
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Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке у
Централни регистар матичних књига и
књига држављана; води и чува други примерак матичних књига и књига држављана
(писани примерак); уписује накнадне промене у Централни регистар матичних књига и књига држављана и други примерак
матичних књига и књига држављана (писани примерак), води матични деловодник,
издаје изводе из матичних књига и уверења
о чињеницама уписаним у матичне књиге;
издаје уверења о држављанству; обавља матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и смрћу; стара се о формирању
и чувању документације и матичне архиве,
пружа техничку помоћ хуманитарним и др.
организацијама; пружа информације и стручну помоћ странкама у састављању поднесака којима се оне обраћају органима града;
обавља друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, у образовно научном
пољу Друштвено-хуманистичких наука и 9
месеци радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

36. ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА
БИРАЧКОГ СПИСКА

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању и најмање пет година
радног искуства у струци.

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла: Води и ажурира Јединствени бирачки списак и Посебан бирачки
списак израђује решења о променама у
Јединственом бирачком списку и Посебном бирачком списку, о упису и брисању из
бирачког списка, издаје потврде о изборном праву, уверења о упису у Јединствени
бирачки списак и Посебан бирачки списак,
уверења да грађанин није уписан у бирачки
списак, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Службе и начелника .
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука и 1 година радног искуства у струци или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ
ПИСАРНИЦЕ И ПРИЈЕМНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
38. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ
И ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Звање: Сарадник

37. АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ
БИРАЧКОГ СПИСКА
Звање: Виши референт
број службеника:1

Опис посла: обавља административне и
техничке послове припреме, обраде и уноса
података у систем за АОП ради ажурирања
Јединственог бирачког списка и Посебног
бирачког списка; обавља послове у вези са
спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази
Јединствног бирачког списка и Посебног бирачког списка по службеној дужности или на
захтев странака - до закључења бирачког
списка; издаје извод из бирачког списка и
обавештења за потребе личног изјашњавања
грађана; издаје уверења о изборном и бирачком праву; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Службе и начелника.
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број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада Службе, координира и надзире рад запослених
у Служби; стара се о законитом, правилном
и благовременом обављању послова у Служби; прати законску и подзаконску регулативу и друге прописе; сарађује са другим
Службама у Градској управи, пружа стручну помоћ градским управама, прима ковертирану пошту, прегледа, отвара и сигнира на
организационе јединице, одређује класификацију примљених предмета, води поверљиве и строго поверљиве деловоднике за
органе управе, води евиденције о печатима
и штамбиљима, извештава о кретању предмета управног поступка и израђује и друге
извештаје из делокруга рада пријемне канцеларије и писарнице, врши надзор о примени прописа о канцеларијском пословању,
израђује предлоге решења о вођењу пописа
аката и предлог решења о утврђивању ознака органа и организационих јединица и израђује предлог решења о одређивању система вођења основне евиденције, контролише рад архиве и доставне службе, обавља
и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама првог степена, (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање
три године у образовно научном пољу
Друштвено-хуманистичких наука- Правне
науке (у обиму од најмање 180 ЕСПБ) и 3
године радног искуства у струци.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

39. ВОЂЕЊЕ ДЕЛОВОДНИКА
И ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

рине; вођење пријемне књиге лист по уговору (вредносна пошта); разврставање поште за отпрему (обичну и препоручену);
технички послови разврставања поште за
отпрему, ковертирање и адресирање поште
за отпрему и увођење у књигу експедоване
поште, вођење доставне књиге примљених
часописа и књига, вођење књиге рачуна,
евиденција пост експрес пошиљака, отпремање поште преко интерних достављача и
други послови у складу са прописима о канцеларијском пословању по налогу руководиоца Службе и начелника Управе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању и најмање пет
година радног искуства у струци.

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове вођења деловодника-завођење предмета у електронском облику,примање захтева електронским
путем,вођење портала Е управе; штампање
омота и формирање предмета према врсти
предмета; завођење у основну евиденцију
захтева примљених од странака, захтева
приспелих поштом и примљених усмено од
референата; завођење предмета за Скупштину и Стручну службу Скупштине, Градоначелника, Градско веће и Градске управе;
повезивање приспелих аката који већ имају
евидентиран основни број, скенирање примљених захтева и аката, завођење свих конкурса које расписују Градске управе и примање конкурсне документације; стављање
предмета у рок и вађење предмета из рока;
давање информације о кретању предмета на
захтев странака и референата, издавање Уверења о породичном стању за употребу у
иностранству и други послови у складу са
прописима о канцеларијском пословању, по
налогу руководиоца Службе и начелника
Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању друштвеног смера,
5 година радног искуства у струци.

42.ПОСЛОВИ АРХИВЕ

Звање: Виши референт
број службеника: 1

40.-41. ПРИЈЕМ, ЕКСПЕДИЦИЈА
ПОШТЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ
АКАТА

Звање: Виши референт

број службеника 2

Опис посла: Обавља административне и
техничке послове преузимања службене поште, разврставање примљене поште која се
не заводи по оранизационим јединицама;
разврставање заведених предмета по оранизационим јединицама, разврставање заведених предмета по организационим јединицама и завођење у интерне доставне књиге;
вођење роковника предмета; завођење препоручене поште у књигу препорука; вођење
књиге примљене поште на личност и функцију; вођење пријемне књиге лист и пошта-
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Опис посла: Прима завршене предмете за
архиву, скенира завршене предмете достављене за архивирање, архивира предмете у
основној евиденцији у електронској форми,
разврстава предмете по класификацијама, по
року чувања, по години отварања предмета
и улаже у фасцикле. Вади предмете из архиве ради давања на увид странкама и референтима, издаје преписе докумената на захтев странака, издаје архивиране предмете
на реверс референтима, распоређује службене листове и осталу штампу и води књиге
за доставу службених листова, води архивску књигу у коју се уписује сав регистратурски материјал и архивска грађа, врши препис архивске књиге и сваке године доставља
надлежном органу. Надлежном органу сваке
године доставља архивску грађу и регистратурски материјал на трајно чување по протоку рока од 30 година, врши излучивање
безвредног регистратурског материјала коме
је истекао рок чувања једном годишње. Врши техничке припреме за седнице Скупштине Града, снима их и снимљени материјал предаје Стручној служби Скупштине
Града, обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању и 5 година радног искуства у струци.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

43.-44. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА
ПОДНЕСАКА И ПРУЖАЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА СТРАНКАМА

Опис послова: Обављање послова руковођења, организовања и планирања рада
Службе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у служби;
стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у служби;
координира послове везане за планирање,
припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области
јавне инфраструктуре, остварује сарадњу и
координира рад Службе са радом других
Служби Градске управе; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање
четири године ,студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно научном пољу-техничко-технолошке науке (у
обиму од најмање 240ЕСПБ) и најмање 5
година радног искуства у струци.

Звање: Млађи референт

број службеника: 2

Опис посла: Обавља административне и
техничке послове пријема поднесака и контроле исправности и комплетности примљених поднесака и прилога; даје упутстава
и потребна обавештења странкама у вези са
остваривањем њихових права код органа
града; пружа помоћ странкама при попуњавању одговарајућих образаца и захтева, саставља захтеве странкама када нема прописаног обрасца, стара се о наплати прописане
административне таксе уз примљене поднеске; врши скенирање примљених аката, и
обавља друге послове у складу са прописима о канцеларијском пословању по налогу
руководиоца Службе и начелника Управе.
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање шест месеци
радног искуства у струци.

47. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПУТЕВА

45. ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ ДОСТАВЕ

Звање: Самостални саветник

Звање: Намештеник – Четврта врста
радних места

број службеника: 1

број намештеника: 1

Опис послова: Врши интерну доставу
аката, решења и других писмена за потребе
Градских управа, води свакодневне евиденције о задужењима са поштом кроз књигу
и раздужењима поште-доставница кроз
књигу, врши сравњивање са експедитором,
обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и начелника Градске управе.
Услови: стечено средње обазовање у
трогодишњем трајању, са или без искуства.
СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ

46. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
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Опис послова: Обавља послове који се
односе на планирање, изградњу, реконструкцију и одржавање путева и саобраћајница и унапређење организације рада у
области путева; прати реализацију програма у области изградње и реконструкције
путева; припрема анализе, извештаје и информације из свог делокруга; учествује у
пројектовању објеката из своје области;
учествује у раду комисије за технички преглед објеката, прикупља потребну документацију и сагласности за изградњу инвестиционих објеката из своје области; обрађује документацију поднету за технички
преглед објеката; врши утврђивање чињеница на тререну; учествује у састављању
пројектних задатака и у консултацијама у
току израде инвестиционо техничке докуемнтације; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Службе и начелника
Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

49. ПОСЛОВИ НАДЗОРА
НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Звање: Саветник
број службеника: 1

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу – техничко-технолошке
науке-дипломирани инжењер грађевине –
саобраћајно конструктивног одсека, одсека
путеви и железнице или одсека за саобраћајнице или мастер инжењер грађевине – саобраћајно конструктивног одсека, одсека путеви и железнице или одсека за саобраћајнице (у обиму од најмање 240ЕСПБ), 5
година радног искуства у струци, важећа лиценца Инжењерске коморе Србије,

Опис послова: Обавља послове припремања анализа, извештаја, информација и
других стручних и аналитичких материјала
на основу одговарајућих података у циљу утврђивања чињеничног стања у делокругу
области. Одговоран је да учествује у изради
дугорочних, средњерочних планова, годишњих програма и финансијских планова Градске управе; врши стручни надзор над изградњом инвестиционих објеката; врши коначан
обрачун изведених радова; учествује у раду
комисије за технички преглед објеката; врши
утврђивање чињеница на терену; учествује
у састављању пројектних задатака; обавља
и друге послове по налогу руководиоца
Службе и начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу – техничко технолошке
науке- дипломирани инжењер грађевине, одсек конструктивни, општи, за високоградњу
или индустријску градњу или мастер инжењер грађевине, одсек конструктивни, општи,
за високоградњу или индустријску градњу
(у обиму од најмање 240ЕСПБ), 3 године
радног искуства у струци, важећа лиценца
Инжењерске коморе Србије,

48. ПОСЛОВИ НА ИЗГРАДЊИ
И ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове припремања анализа, извештаја, информација и
других стручних и аналитичких материјала
на основу одговарајућих података у циљу
утврђивања чињеничног стања у делокругу
области. Учествује у изради инвестиционо
техничке документације; учествује у пројектовању објеката из области хидротехнике.
Одговоран је за послове надзора над изградњом и одржавањем комуналне инфраструктуре из своје области; врши стручни надзор
над изградњом инвестиционих објеката;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу – техничко-технолошке
науке- дипломирани инжењер грађевине, одсек хидротехничко – конструктивни, хидрограђевински или хидротехнички или мастер
инжењер грађевине, одсек хидротехничко –
конструктивни, хидрограђевински или хидротехнички (у обиму од најмање 240ЕСПБ),
5 годинеа радног искуства у струци, важећа
лиценца Инжењерске коморе Србије,

14. фебруар 2019.

50. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Звање: Саветник
број службеника: 1

223

Опис послова: Обавља послове одржавања зелених јавних површина, паркова,
дрвореда, градске плаже, учествује у припремању извештаја и информација о утврђеним програмима рада, доставља извештаје
реализацији задатих активности, учествује у
изради дугорочних, средњерочних планова,
годишњих програма и финансијских планова Градске управе, врши стручни надзор
из области одржавања и неговања зелених
површина, врши стручни надзор над уређењем и одржавањем градске плаже; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
на Интердисциплинарним, Мултудисциплинарним, Трансдисциплинарним (ИМТ) и
двопредметним студијима - дипломирани
инжењер пејсажне архитектуре или мастер
инжењер пејсажне архитектуре (у обиму
од најмање 240ЕСПБ), 3 године радног искуства у струци.

Опис послова: Обавља послове стручног надзора над изградњом инвестиционих
објеката; учествује у раду комисије за технички преглед објеката; врши пријаву
штете осигураних објеката из свог делокруга рада; прикупља потребну документацију и сагласности за изградњу инвестиционих објеката из своје области; врши утврђивање чињеница на терену; учествује у
састављању пројектних задатака и консултацијама у току израде инвестиционо техничке документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у пољу техничко технолошких наука- дипломирани инжењер машинства (у обиму од
најмање 240ЕСПБ), 3 године радног искуства у струци,

51. ПОСЛОВИ САНИТАРНИХ МЕРА
ОДРЖАВАЊА И УКЛАЊАЊА
ВИШЕГОДИШЊИХ СТАБАЛА

Звање: Mлађи саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове спровођења санитарних мера одржавања и уклањања вишегодишњих стабала, прави годишње планове неге и одржавања дрворедних садница на територији града, обавља
евидентирање захтева грађана и прослеђује
исте на реализацију, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Техничко-тенолошких наука или Природно-математичких
наука (у обиму од најмање 240ЕСПБ), 1 година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном
односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и
2. Закона.

53. ПОСЛОВИ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА
Звање: Саветник

52. ПОСЛОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
И ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ

Звање: Саветник

број службеника: 1

14. фебруар 2019.
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број службеника: 1

Опис послова: Учествује у изради плана
развоја енергетике на локалном нивоу и његовом спровођењу; утврђује потребе за енергијом, разматрајући постојећа и будућа насеља; предлаже начин обезбеђења неопходних енергетских ресурса, уз уважавање потреба за рационалном потрошњом енергије
и енергената и за одрживим развојем енергетике; предлаже начин снабдевања појединим
врстама енергије и енергената, потребан
ниво залиха и резервних капацитета енергетских објеката за сигурно снабдевање купаца
енергијом и енергентима; прати планирану
динамику развоја енергетике; доставља потребне податке из ове областинадлежним
државним органима; припрема информације
и извештаје из делокруга. Одговоран је да
врши надзор над изградњом и одржавањем
комуналне инфраструктуре из своје области;
врши стручни надзор над изградњом инвестиционих објеката; врши коначан обрачун
изведених радова; учествује у раду комисије
за технички преглед објеката; обавља и друге
послове по налогу начелника Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у пољу техничко технолошке науке- дипломирани инжењер електротехнике (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ), 3 године
радног искуства у струци, важећа лиценца
Инжењерске коморе Србије,

ског земљишта у оквиру обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање; прима захтеве и обрађује документацију потребну
за технички преглед објеката; учествује у
поступку јавних набавки из свог делокруга
рада; води интерну архиву техничке документације; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, техничког смера, 5 година радног искуства у струци.

54. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА
И ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Звање: Виши референт

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ
И ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове одржавања јавне расвете и електро инсталација на
пешачком мосту и предлаже и спроводи мере за обезбеђење њихове функционалности,
врши коначан обрачун изведених радова на
редовном одржавању јавне расвете и утрошку електричне енергије на јавној расвети и
семафорима, учествује у изради дугорочних,
средњорочних планова, годишњих програма
и финансијских планова Градске управе,
учествује у поступку јавних набавки из свог
делокруга рада, обавља послове пријема и
обраде захтева грађана и прослеђује исте на
реализацију, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, електро смера,
5 године радног искуства у струци,

56. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА
СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ
И ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

55. АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

Звање: виши референт
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове на прибављању инвестиционо-техничке документације; подноси све захтеве у обједињеној
процедури кроз Централни информациони
систем за електронско поступање везане за
инвестиционо техничку документацију, изградњу објеката и употребу објеката; врши
обрачун доприноса за уређивање грађевин-

14. фебруар 2019.
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Опис послава: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада
Службе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у служби;
стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у служби;
координира послове везане за планирање,
припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области
јавне инфраструктуре, остварује сарадњу и
координира рад службе са радом других
служби Градске управе; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено -хуманистичких наука – економске или агроекономске науке (у обиму од најмање
240ЕСПБ), положен стручни испит овлашћеног рачуновође и 5 година радног искуства у струци.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

57.-58. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ
ПОСЛОВИ

Звање: Саветник

евиденције поменутих јавних прихода са одговарајућим евиденцијама у финансијском
књиговодству трезора Града. Врши слање
опомена за ненаплаћена потраживања и припрема финансијску документацију за закључивање споразума о одлагању-репрограму дуга за ненаплаћена јавне приходе.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године у образовно
научном пољу Друштвено-хуманистичких
наука, девет месеци радног искуства у
струци или најмање пет година проведених
у радном односу код послодавца из члана
1. ст. 1. и 2. Закона.

број службеника: 2

Опис послова: Обавља послове праћења финансијске реализације пројеката;
учествује у припремама за израду Плана
капиталних инвестиција Управе. Саставља
књиговодствене исправе; обавља послове
из области рачуноводства. Одговоран је за
праћење законских прописа и стручне литературе у вези финансијско-материјалног
пословања. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника
Градске управе.
Услови: високо образовање стечено настудијама другог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичк
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука-економске науке (у
обиму од најмање 240ЕСПБ) и 3 године
радног искуства у струци.

60.ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ

Звање: Виши референт
број службеника: 1

59. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ
У ОБЛАСТИ JAВНИХ ПРИХОДА
Звање: Млађи сарадник

број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове евиденције и праћења наплате потраживања по основу накнада које представљају изворне
приходе Града, а у надлежности су Градске
управе за опште и заједничке послове и имовину. Води аналитичку евиденцију обвезника накнада за уређење грађевинског земљишта (комунални допринос, канализација,
легализација), књижи задужења у складу са
обрачуном односно донетим решењем,
књижи уплате накнада у аналитичкој евиденцији Управе. Води евиденцију закупа локација на јавном земљишту у циљу постављања мањих монтажних објеката-киоска.
Књижи задужења у складу са уговором,
уплате по изводима и прати реализацију истих. У аналитичкој евиденцији Градске
управе књижи задужења по уговорима о отуђењу грађевинског земљишта и уплате по
изводима. Врши усаглашавање аналитичке

14. фебруар 2019.
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Опис послова: Обавља послове ликвидирања улазних рачуна, ситуација. Врши
пријем и контролу законитости, тачности
и исправности финансијско материјалне
документације. Израђује захтеве за преузимање обавеза и захтеве за плаћање књиговодствених исправа. Евидентира и прати
рокове за измирење финансијских обавеза.
Води посебне помоћне евиденције захтева
за плаћање и врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско
књиговодство. Врши преузимање извода у
електронској форми и обавља послове припреме за њихово аутоматско раскњижавање у помоћној евиденцији накнада (комунални допринос; накнада за уређивање
грађевиснког земљишта у поступку легализације, накнада за учешће у изградњи канализације са прикључком; отуђење грађевинског земљишта, закупнина за издавање
локације за постављање киоска-билборда...), по корисницима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању – економског или
трговачког смера, 5 година радног искуства
у струци.

Број 2
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61. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
У СЛУЖБИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука - правне науке ( у
обиму од најмање 240ЕСПБ), 3 године радног искуства у струци.

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове пријема и
отпремања поште за потребе Службе, обрађивање и сређивање аката, предмета и документације везане за послове из области финансија, имовине и грађевинског земљишта,
архивира предмете, обавља послове фотокопирања, скенирања, обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању друштвеног смера
и 5 година радног искуства у струци.

63. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ
У ОБЛАСТИ ИМОВИНЕ

Звање: Сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове попуњавања НЕП ЈС образаца, преузимање података од РГЗ СКН и других надлежних институција у вези са пословима евиденције
у области имовине града, израда потврда и
других аката из области службе, праћења
наплате потраживања по основу накнада
које представљају изворне приходе Града а
у надлежности су Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину, слање
опомена за ненаплаћена потраживања и вођење евиденције о истим, израђивање споразума о репрограму дуга, припремање документације за утужење и прослеђивање
исте Градском правобранилаштву.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године у образовно
научном пољу Друштвено-хуманистичких
наука и најмање 3 године радног искуства
у струци.

62. ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ИМОВИНЕ И ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Звање: Саветник
број службеника: 1

Опис послови: Прати и тумачи важеће
прописе, припрема делове мишљења у вези
са применом прописа и општих аката у области имовине и грађевинског земљишта, даје
правне савете и мишљења у вези примене
прописа из области имовине и грађевинског
земљишта, учествује у изради уговора за потребе Градске управе, израђује предлоге
аката о прибављању, коришћењу, управљању и располагању грађевинским земљиштем и другим непокретним стварима у
јавној својини града, учествује у изради програма уређивања, прибављања и отуђења
грађевинског земљишта и прати његову реализацију, спроводи поступке лицитације
ради давања у закуп и отуђења грађевинског
земљишта, координира активности и покреће поступке у вези са грађевинским земљиштем пред РГЗ СКН, стара се о упису непокретности у јавну својину града, обавља
послове у вези успостављања и одржавања
јединствене евиденције непокретности у јавној својини Града и доставља прописане извештаје у вези са имовином надлежним органима, припрема предмете за покретање
судских поступака и прослеђује их Градском
правобранилаштву, обавља и друге послове
по налогу руководиоца Службе и начелника
Градске управе.

14. фебруар 2019.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
64. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Звање: Намештеник – Четврта врста
радних места
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број намештеника: 1
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66.-67. ПОСЛОВИ ПОРТИРА

Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада
Службе, координира и надзире рад запослених у Служби; стара се о правилном и
благовременом обављању послова у Служби; сарађује са другим Службама у Градској управи, стара се о радној дисциплини,
правилној употреби опреме и других техничких средстава. Извештава надлежне органе унутрашњих послова о случајевима
угрожавања живота људи или безбедности
имовине уколико то нису учинили портири. Организује отпремање материјала за
одборнике, стара се о одржавању имовине
органа Града, распоређује возила на основу
потребе органа управе. Врши осигурања и
регистрације возила, регулише накнаде за
причињене штете, надзире послове одржавања чистоће и рада ресторана, обавља и
друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног и
техничког смера, 1 година радног искуства
у струци.

Звање: Намештеник – Четврта врста
радних места

број намештеника: 2

Опис посла: Врши послове обезбеђења
зграда града Сремска Митровица и припадајућих објеката, контролише улазак лица у
зграду, прима и упућује странке. Води евиденцију уласка и изласка странака (уписивање у књигу евиденције презимена и
имена странке и сврху доласка). Врши контролу запослених лица при уласку и изласку
из зграде, контролу лица која не раде у Градским управама при уласку и изласку из
зграде. Рукују техничким средствима за физичко и против пожарно обезбеђење зграде,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању, техничког смера,
1 година радног искуства у струци
68.ПОСЛОВИ КОНОБАРА

Звање: Намештеник – Четврта врста
радних места

број намештеника: 1

65. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА
УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА
– ДОМАР

Опис посла: Обавља послуживање јела,
пића и напитака, стара се о чистоћи ситног
инвентара и осталог прибора у ресторану,
води евиденцију о утрошеним средствима
репрезентације од стране постављених лица,
обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и начелника Градске управе
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању угоститељског
или економског смера, 1 година радног искуства у струци

Звање: Намештеник – Четврта врста
радних места

број намештеника: 1

Опис посла: Стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним
просторијама органа града и предузима
мере за њихову поправку, поправљању и
одржавању водо-инсталације, санитарних
чворова, одржавање и поправљање инвентара у зградама Градских органа, обезбеђивање озвучења и по потреби снимање седница у салама органа Града. Пријављивање
уочених недостатака руководиоцу Службе
и други послови по налогу руководиоца
Службе и начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, електро или машинског смера, 1 година радног искуства у
струци

14. фебруар 2019.

69.-70.ПОСЛОВИ ВОЗАЧА

Звање: Намештеник – Четврта врста
радних места

број намештеника:2
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Опис посла: Обавља превоз лица на основу путног налога издатог од стране Руководиоца Службе. Стара се о чистоћи возила.
Води евиденцију пређених километара,
обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и начелника Градске управе

Број 2
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Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању техничког
смера, испит за возача „Б” категорије, 1 година радног искуства на тим пословима.

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука- политичке науке ( у
обиму од најмање 240ЕСПБ), 3 године радног искуства у струци.

71.-73. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА
ХИГИЈЕНЕ РАДНИХ
ПРОСТОРИЈА

Звање: Намештеник - Пета врста радних места

7. ПОСЛОВИ ЗА ОДНОСЕ
СА ЈАВНОШЋУ

бр. намештеника:3

Опис послова: Одржава чистоћу у просторијама органа Града, а по распореду руководиоца службе. Пријављује уочене промене,
кварове или недостатке руководиоцу Службе
или раднику за одржавање инвентара,
обавља и друге послове по налогу руководиоца службе и начелника Градске управе.
Услови: основно образовање.

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис послова: Редовно извештава јавност о раду и активностима Градоначелника и других органа, организација и
служби града; организује скупове за медије
(конференције за новинаре) и друге медијске догађаје (media events); остварује
интерну и екстерну комуникацију; прати
писање дневне и периодичне штампе о догађајима у граду; организује изреду промотивних материјала; одржава сталну комуникацију са представницима медија; спроводи активности из домена односа са јавношћу и обавља и друге послове по налогу
Градоначелника и начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука ( у обиму од најмање
240ЕСПБ), 1 година радног искуства у
струци или најмање пет година проведених
у радном односу код послодавца из члана
1. ст. 1. и 2. Закона.

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛИКА

1.-5. ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Број функционера: 5

Опис посла: покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са
питањима од значаја за развој Града у области за које је постављен, врши друге послове по налогу Градоначелника.
6. ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА

Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис послова: Обавља стручне послове
у вези са протоколарним обавезама Градоначелника, као и других функционера
Града; припрема програме посета; припрема документацију у вези протоколарних обавеза Градоначелника и других
функционера; врши послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и
страних делегација и посета представника
и делегација града у оквиру међуопштинске и међународне сарадње; врши и друге
послове који се односе на протокол, као и
послове по налогу Градоначелника и начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину.

14. фебруар 2019.

8. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА
МАНИФЕСТАЦИЈА
Звање: Млађи саветник
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број службеника: 1
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Опис послова: Води календар свих манифестација у Граду, координира Градским
управама поводом организовања манифестација под покровитељством Града; пружа стручну помоћ јавном и приватном сектору у организовању манифестација; сарађује са координатором за односе са јавношћу у циљу промовисања манифестација као и са координатором пројеката у
циљу проналажења спонзора и прибављања новчаних средстава. Обавља и друге
послове по налогу Градоначелника и начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука ( у обиму од најмање
240ЕСПБ), 1 година радног искуства у
струци или најмање пет година проведених
у радном односу код послодавца из члана
1. ст. 1. и 2. Закона.

Опис послова: Врши евидентирање и
пријаву грађана који се обраћају Градоначелнику, стара се о благовременом заказивању
састанака и седница; успоставља телефонске везе; врши пријем поште за Градоначелника и обавља и друге послове по налогу
Градоначелника и начелника Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању економског смера, 3 године радног искуства у струци.
11. ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ
СЕКРЕТАРА

Звање: Млађи референт
број службеника: 1

Опис послова: Врши требовање канцеларијског материјала за потребе Кабинета
Градоначелника; одговара на мејлове упућене Градоначелнику преко апликације
„Питајте Градоначелника”; скупља и складишти дневну и периодичну штампу; врши
архивирање предмета отворених на Градоначелника; обавља и друге техничке послове као и послове по налогу Градоначелника и начелника Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину.
Услови: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању економског смера,
6 месеци радног искуства у струци.

9. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
У КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Звање: Референт

број службеника: 1

12.ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА
ПРОЈЕКАТА

Опис послова: Обавља административне послове за потребе Кабинета Градоначелника, обавља послове у вези процедура за добијање виза, пасоша и службених
исправа потребних за путовање Градоначелника и функционера; припрема, преводи и стара се о штампању позивница, писама и слично; обавља и друге послове по
налогу Градоначелника и начелника Градске управе за опште и заједничке послове
и имовину.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, 3 године радног искуства у струци.

Звање: Саветник

10.ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Звање: Референт

број службеника: 1
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број службеника: 1

Опис послова: Припрема документацију
и учествује на пројектима организованим од
стране Европских и националних органа.
Сарађује са координатором манифестација
у циљу прибављања новчаних средстава за
потребе манифестација. Сарађује са другим
градовима у циљу остваривања сарадње и
спровођења заједничких пројеката. Координира новчаним приливима везаним за
пројекте а у циљу рационалног трошења
средстава. Прати трошење средстава потеклих од донација и пројеката. Обавља и друге
послове везане за прибављање спонзорства
као и по налогу Градоначелника и начелника Градске управе за опште и заједничке
послове и имовину.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука (у обиму од најмање 240
ЕСПБ), 3 године радног искуства у струци.

Услов за рад на радном месту под редним бројем 6. је поред испита из става 1.
овог члана и положен стручни испит о
практичној оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду и
положен стручни испит из области противпожарне заштите.
Члан 31.

У Градску управу за опште и заједничке
послове и имовину ради стручног оспособљавања за вршење одређених послова могу
се примити приправници под условима
прописаним законом.
На пословима са средњом стручном
спремом за чије је обављање као посебан
услов предвиђено искуство од 6 месеци и
пословима са високом стручном спремом за
чије је обављање као посебан услов предвиђено искуство од 9 месеци (180 ЕСПБ)
односно од једне године (240 ЕСПБ) може
се засновати радни однос са приправником.
Максималан број приправника у Градској
управи за опште и заједничке послове и имовину у току године може бити 4 (четири).
Одлуку о расписивању огласа за пријем
приправника доноси начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину.

13.ПОСЛОВИ ВОЗАЧА

Звање: Намештеник – четврта врста
радних места
број намештеника: 1

Опис послова: Врши превоз Градоначелника и функционера; стара се о чистоћи возила; води евиденцију пређених километара
и обавља и друге послове по налогу Градоначелника и начелника Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину.
Услови: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању техничког смера,
испит за возача „Б” категорије.”
Члан 29.

Матичари и заменици матичара који на
дан ступања на снагу Закона о матичним
књигама („Сл. гласник” РС број 20/2009,
145/2014 и 47/2018) немају високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног
смера, настављају да обављају послове ако
положе посебан стручни испит за матичара
у року од три године од дана почетка примене овог закона, у звању вишег референта.

ГЛАВА III

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унутрашње уређење

Градске управе за буџет и локални
економски развој

Члан 30.

Услов за рад на радним местима под редним бројем од 3. до 44. и од 46. до 63. је положен државни стучни испит у складу са
чланом 17. овог Правилника.
Услов за рад на радним местима под редним бројем од 18. до 24. и од 26. до 35. је
поред испита из става 1. овог члана и положен посебан стучни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара.
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За обављање послова из делокруга Градске управе за буџет и локални економски
развој образује се следеће организационе
јединице, и то:
– Служба трезора,
– Служба буџета и Канцеларија за локални економски развој.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-правне науке, економске науке) на
основним академским студијамa, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ), или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци.

– Служба наплате прихода,
– Служба информатичких послова.
Послови припреме и праћења примене
прописа и Послови оператера на ГИС-у, не
припадају ни једној служби и директно су
одговорни начелнику за свој рад.
Систематизација радних места
у Градској управи за буџет и локални
економски развој
Члан 33.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Звање: положај у II групи

Радна места у Градској управи су следећа:

број службеника: 1

1. НАЧЕЛНИК

Звање: положај у I групи

број службеника: 1

Опис посла: Начелник представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито,
ефикасно и стручно обављање послова из
делокруга Градске управе, организује,
обједињава и усмерава рад Градске управе,
односно запослених и постављених лица,
даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу
начина извршавања послова и задатака, доноси и потписује акте Градске управе у
складу са законом, Статутом и Одлуком о
градским управама, поставља и разрешава
руководиоце унутрашњих организационих
јединица, и др. лица у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима из рада и по
основу рада запослених лица у Градској
управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад,
врши и друге послове у складу са законом,
Статутом, одлукама Скупштине града,
Градског већа и Градоначелника.
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Опис посла: Заменик начелника представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Градске
управе, организује, обједињава и усмерава
рад Градске управе, односно запослених и
постављених лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих
јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, доноси и потписује акте
Градске управе у складу са законом, Статутом и Одлуком о градским управама, поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица, и др. лица
у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у Градској
управи, одлучује о правима, обавезама и
одговорностима из рада и по основу рада
запослених лица у Градској управи, стара
се о обезбеђивању материјалних и других
услова за ефикасан рад, врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града, Градског већа и
градоначелника, замењује начелника у случају његове одсутности или спречености да
обавља своју дужност, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе
и Градоначелника.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис посла: Обавља послове одржавања,
сервисирања и контроле функционисања
Географског информационог система; омогућавање доступности ГИС-а корисницима
преко одговарајућих мрежа; давање техничких консултација корисницима за приступ,
уноса података у базу ГИС-а, дизajн и oдржaвaњe рaчунaрa и лoкaлнe (LAN) мрeжe у
oквиру грaдских упрaвa (oтклaњaњe свих
сoфтвeрских прoблeмa, инстaлaциja oпeрaтивнoг систeмa пo пoтрeби, прeвeнтивни
прeглeд рaчунaрa у циљу oткривaњa квaрa,
пeриoдични тeст свих кoмпoнeнти у рaчунaру (RAM мeмoриja, HDD, нaпajaњe, CPU,
мaтичнa плoчa...); пoдeшaвaњe рaчунaрa зa
рaд у мрeжи, пoдeшaвaњe aнтивирус зaштитe нa свим рaчунaримa; oмoгућaвaњe приступa интeрнeту нa рaчунaримa нa кojимa je
тo пoтрeбнo и сaвeтoвaњe o пoтрeбнoм сeрвису или нaдoгрaдњи рaчунaрa у оквиру градских управа и други послови по налогу начелника Градске управе или Градоначелника;
Услови: средње четворогодишње образовање и најмање пет година радног искуства у струци.

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-правне науке, економске науке) на
основним академским студијама, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ), или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци.
3. ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ
И ПРАЋЕЊА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА
Звање:Саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове израде нацрта нормативних правних аката из надлежности Градске управе и појединачних
правних аката; ажурирање и припремање
базе података за доношење решења о утврђивању локалних комуналних такса;
припрема решења о утврђивању локалне
комуналне таксе; води евиденцију о току
достављања и појединачно уноси податак
о датуму достављања решења, обавља и
друге послове по налогу начелника Градске управе
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-правне науке) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

СЛУЖБА ТРЕЗОРА

5. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ТРЕЗОРА

Звање: Самостални саветник

број службеника : 1

4. ПОСЛОВИ ОПЕРАТЕРА НА ГИС- у

Звање: Виши референт
број службеника: 1
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Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада Службе, управља КРТ-ом и ликвидношћу буџета, прати прилив на КРТ и издатке буџета, врши пласман слободних средстава
КРТ-а,координира израду нацрта одлуке о
консолидованом завршном рачуну града,
учествује у припреми и извршењу буџета,
контролише план извршења буџета, врши
корекције и прослеђује кориговани план
трезору; координира израду општих и појединачих аката у вези са финансијско рачуноводственим пословима и даје мишљење
о њима; прати законске прописе и контролише спровођење наменског и економичног трошења финансијских средстава; обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.
6. ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА

7. ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ
АНАЛИТИЧАР

Звање: Самостални саветник
број службеника : 1

Опис посла: Припрема општи акт о организацији рачуноводства и стара се о увођењу и функционисању рачуноводственог
софтвера за вођење пословних књига; израђује финансијске извештаје (периодичне
и годишње); израђује и потписује годишњи
извештај о пословању (завршни рачун);
проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца; врши билансирање
прихода и расхода; врши билансирање позиција биланса стања; води евиденције о
реализованим финансијским плановима и
контролише примену усвојеног контног
плана; припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке
и остале извештаје везане за финансијскоматеријално пословање; припрема податке,
извештаје и информације о финансијском
пословању; прати и усаглашава прелазне
рачуне и пренос средстава по уплатним
рачунима са надлежним државним органима; врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате; врши контролу књижења на
контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива
и одлива средстава по изворима; даје налоге за потребе корекције књиговодственог
стања; контролише усаглашеност помоћних књига са главном књигом; чува и архивира помоћне књиге и евиденције; сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавеза и други послови по налогу руководиоца Службе или
начелника Градске управе.

14. фебруар 2019.

Звање: Саветник
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број службеника: 1

Опис посла: Планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и
рачуноводствених послова; учествује у
процесу израде финансијских планова;
прати приходе и расходе остварене у буџету КРТ-а, спроводи анализе, предлаже
мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области делокруга
рада; учествује у изради консолидованих,
периодичних и годишњих извештаја буџета и осталих извештаја везаних за финансијско-материјално пословање; одговоран је за праћење законских прописа и
стручне литературе у вези финансијско материјалног пословања и примена истих и
други послови по налогу руководиоца
Службе или начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.
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8. ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ
КОНТРОЛЕ

Опис посла: Одговоран је за праћење и
контролу извршења апропријација директних корисника буџета; даје предлоге и сагласности на измене апропријација директних корисника буџета у току године; одговоран је да главна књига трезора, као и помоћне књиге обезбеде тачност, ажурност,
истинитост и законитост свих трансакција
прихода и примања, расхода и издатака,
стања и промена на имовини, обавезама и
изворима за финансирање, што се односи
и на помоћне књиге и евиденције; прати
приходе и расходе и извештава о остварењу истих; учествује у састављању консолидованих, периодичних и годишњих извештаја буџета; даје сагласности на планове јавних набавки директних корисника
буџета; праћење законских прописа и стручне литературе у вези финансијско материјалног пословања и примена истих; обавља послове евидентирања и припреме захтева за плаћање, врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјалнофинансијске документације и рачуноводствених исправа; припрема налоге за пренос средстава, води посебне помоћне евиденције захтева за плаћање и врши електронска плаћања; врши пренос података и
документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство уз комплетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање; прати и евидентира исплате по закљученим уговорима и други
финансијско материјални послови по налогу руководиоца Службе или начелника
Градске управе.

Звање: Саветник

број службеника : 1
Опис посла: Одговоран је за контролу
свих трансакција која се тичу буџетских
примања и издатака, израда кварталног
плана директних буџетских корисника који
немају финансијску службу и дневни унос
захтева буџетских корисника у квартални
план, евиденција и контрола захтева буџетских корисника ради утврђивања усклађености са донетом одлуком о буџету и кварталним планом, контрола документованости поднетих захтева за плаћање, исправности и законитости трансакција, контрола
тачности економских класификација и оверавање свих трансакција и по потреби
врши електронска плаћања; праћење законских прописа и стручне литературе у
вези финансијско материјалног пословања
и примена истих и други послови по налогу руководиоца Службе или начелника
Градске управе управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.
9. ФИНАНСИЈСКO-АНАЛИТИЧКИ
ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА И ЛИКВИДАТУРА
БЕЗГОТОВИНСКОГ ПЛАЋАЊА

Звање: Саветник

број службеника: 1

14. фебруар 2019.
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Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља Друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

Број 2
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10.-11. ФИНАНСИЈСКО-AНАЛИТИЧКИ
ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА

Звање: Саветник

Услови: средње четворогодишње образовање, најмање пет година радног искуства у струци.

број службеника: 2

13.-15. ПОСЛОВИ КЊИГОВОДСТВА
(КЊИГОВОЂА КОНТИСТА)

Опис посла: Одговоран је за интерну
контролу ажурности спровођења свих апропријација усвојених планова индиректних
буџетских корисника, врши контролу захтева за плаћање, учествује у изради периодичних годишњих извештаја; праћење законских прописа и стручне литературе у
вези финансијско материјалног пословања и
примена истих; oбрачун и расподелу средстава индиректним буџетским корисницима
на основу одобрених апропријација, дефинисање тромесечних и месечних квота, израда месечних информација о оствареним
приходима и извршеним расходима буџета,
учествује у изради консолидованих периодичних и годишњих извештаја и анализи истих; и други послови по налогу руководиоца
Службе или начелника Градске управе
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

Звање: Виши референт
број службеника: 3

Опис посла: Одговоран је за преузимање документа за правдање (ликвидираних рачуна, требовања, документа улаза и
излаза материјала, набавке и отуђења средстава опреме, обрачуна зарада, извода из
банке, целокупне документације готовинског промета - благајне, аналитичке документације), контирање и састављање налога на посебном обрасцу и на самом документу за правдање у виду простог или
сложеног књиговодственог става, књижење на систему за АОП, и усклађивање
стања са банком, благајном и аналитичким
евиденцијама, вршење припреме за израду
предлога периодичних и годишњих обрачуна, вођење аналитичких евиденција
опреме, као и других евиденција за које се
укаже потреба, обављање и других послова
по налогу руководиоца Службе или начелника Градске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање и најмање пет година радног искуства у струци.

12. ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ

СЛУЖБА БУЏЕТА
И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за вођење
књига благајне, обрачун и исплату накнада
одборницима, члановима Градског већа,
радних тела Скупштине, комисија и исплату
по уговорима о делу и другим уговорима;
обрачун путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других готовинских плаћања;
и други послови по налогу руководиоца
Службе или начелника Градске управе.

14. фебруар 2019.

16. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
БУЏЕТА И КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

Звање:Самостални саветник
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број службеника: 1

Број 2
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Опис посла: Одговоран је за организовање рада Службе буџета; координира поступак припреме нацрта одлуке о буџету,
ребалансу и привременом финансирању;
доноси упутство за припрему буџета; анализира захтеве за финансирање директних
корисника и предлаже износе апропријација које се уносе у нацрт буџета; врши
мониторинг и евалуацију финансијских
планова по програмској методологији;
праћење законских прописа и стручне литературе у вези финансијско материјалног
пословања и примена истих; прати и анализира кретања у области привреде; координира сарадњу са организационим јединицама градске управе, надлежним установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу како би се
усаглашеним мерама остварио бржи привредни развој града; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.

квота; прати законске прописе и стручну литературу у вези финансијско материјалног
пословања и примене истих обавља и друге
послове по налогу руководиоца Службе или
начелника Градске управе;
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.
18. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Звање: Саветник

17. ПОСЛОВИ АНАЛИТИЧАРА
БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНИРАЊА
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за пројекције
прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета града; учествује у изради нацрта одлуке о буџету; припрема нацрт Упутства за припрему буџета; примењује стратегију развоја града и плана капиталних инвестиција; даје смернице буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских планова; учествује у припреми
предлога квота и разматра захтеве за измену
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број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је да прати и
анализира кретања у области привреде преструктуирање привреде, власничку
трансформацију, развој малих и средњих
предузећа; сарађује са организационим
јединицама градске управе, надлежним
установама и институцијама на градском,
регионалном и републичком нивоу како би
се усаглашеним мерама остварио бржи
привредни развој града; организује и учествује у организовању кампања за информисање јавности о значају нових инвестиционих улагања и промовисању концепта
друштвено одговорног пословања према
локалној заједници, заштити животне средине и филантропске активности; успоставља и одржава јединствени информациони систем статистичких података и информација од значаја за побољшање приступа пословним информацијама, развој
привреде и смањење незапослености на територији града у сарадњи са Републичким
заводом за статистику, Републичким геодетским заводом и другим органима и организацијама; пружа административно техничку помоћ. Обавља и друге послове у
складу са законом и прописима Скупштине
града и по налогу руководиоца Службе или
начелника Градске управе.
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20. ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА ПЛАТА
И ИЗВЕШТАВАЊА

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука-економске науке, природних или техничких наука) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

Звање: Млађи саветник

број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за припрему и
контролу исправности документације за
обрачун зарада, накнада и других личних
примања запослених, врши обрачун зарада;
израду платних спискова и води евиденцију
исплаћених зарада; саставља и подноси консолидоване извештаје о планираним и извршеним расходима за плате и статистичке
извештаје и остале обрасце који се односе
на зараде; врши обрачун и обуставу кредита
и других обустава за запослене; издаје потврде о зарадама; припрема обрасце М4 и
доставља надлежном органу; обавља послове Регистра запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору и други послови по налогу руководиоца
Службе или начелника Градске управе. Прикупљање, чување и обрада података о запосленом врши се у складу са прописом којим
се уређује заштита података о личности.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука - економске науке) на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од
најмање четири тодине, најмање једна година радног искуства у струци.

19. ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ
АНАЛИЗЕ
Звање: Саветник

број службеника : 1

Опис посла: Одговоран је за припремање
података за израду финансијских анализа,
извештаја и пројеката, учествује у изради нацрта одлука, периодичних, годишњих извештаја и програма рада: разматра захтеве
буџетских корисника у поступку израде буџета и захтеве за додатно обезбеђење средстава током буџетске године; прави извршење расхода у складу са Одлуком о буџету,
стара се о поштовању буџетских процедура,
планира и прати реализацију подстицаја јавних инвестиција и буџета; учествује у поступку обрачуна плата, накнада и других давања за запослене, ажурира базу података за
потребе Регистра запослених; припрема одговоре на захтеве физичких односно правних лица; праћење законских прописа и
стручне литературе у вези финансијско материјалног пословања и примена истих и
други послови по налогу руководиоца Службе или начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године (у обиму од најмање 240 ЕСПБ)
или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у
струци.

14. фебруар 2019.

21. ПОСЛОВИ ЕКОНОМАТА

Звање: Намештеник: Четврта врста
радних места

број намештеника : 1
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Опис посла: Одговоран је за набавку,
пријем и издавање канцеларијског и другог
потрошног материјала за потребе Скупштине града, Стручне службе и Градских управа;
вођење евиденција и задужења радника за
ствари ситног инвентара и ХТЗ опреме, и
други послови по налогу руководиоца Службе или начелника Градске управе.
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Опис посла: Одговоран је за припремање података за потребе израде програма
изградње и одржавања инфраструктурних
објеката у сеоским месним заједницама;
прима и евидентира захтеве за изградњу
нове и одржавање постојеће инфраструктуре у сеоским месним заједницама; учествује у праћењу радова који се изводе на
инфраструктури и води евиденцију о изведеним радовима; обавља послове у вези са
исходовањем и израдом инвестиционо-техничке документације за потребе изградње
и одржавања инфраструктурних објеката у
сеоским месним заједницама; врши утврђивање чињеница на терену; учествује у
састављању извештаја о реализованим инфраструктурним пројектима на подручју
сеоских месних заједница; одговоран је за
законит, ефикасан и стручан рад; обавља и
друге послове по налогу руководиоца
Службе и начелника Градске управе;
Услови: средње четворогодишње образовање техничког смера, најмање три године радног искуства у струци.

Услови: средње четворогодишње образовање, најмање 1 година радног искуства
у струци.
22. ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА
И ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
СТРАНКАМА У ОБЛАСТИ
ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Звање: Референт

број службеника:1
Опис посла: Одговоран је за обављање
административних и техничких послова
пријема и контроле исправности и комплетности примљених поднесака и прилога за потребе Агенције за привредне регистре (пријем захтева за оснивање радњи,
за све измене у вези већ регистрованих
радњи, захтеви за трајну одјаву, привремени престанак рада, постављање стручног пословође, отварање и затварање издвојене пословне јединице, извод из Регистра привредних субјеката); техничка обрада поднетих захтева, издавање странкама
потврда о пријему поднете документације;
стара се о наплати прописане административне таксе уз примљене поднеске; слање
захтева у Агенцију и слање примљених писмена из Агенције подносиоцима захтева;
издавање уверења о радњама за потребе
странака и надлежних органа и вођење одговарајућих евиденција у Регистру; као и
друге по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе;
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање три године
радног искуства у струци.

СЛУЖБА НАПЛАТЕ ПРИХОДА

24. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
НАПЛАТЕ ПРИХОДА

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

23. ПОСЛОВИ КООРДИНИРАЊА
УРЕЂЕЊА СЕОСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Звање: Референт

број службеника: 1
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Опис посла: Одговоран је да организује
и прати рад службе, учествује у утврђивању методологије рада у поступку утврђивања, наплате и контроле изворних прихода Града Сремска Митровица. Учествује
у дефинисању захтева за израду софтвера
за потребе утврђивања и наплате изворних
прихода, пореског рачуноводства и извештавања. Врши припрему базе података за
масовну обраду у поступку утврђивања локалних јавних прихода решењем, покреће
процедуре за масовне обраде података.
Припрема извештаје у вези пореског књиговодства и израђује порески завршни рачун за локалне јавне приходе. Сарађује са
Пореском управом у складу са законом,
обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
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Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске науке) на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.

новним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.
26. ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ
КОНТРОЛЕ -ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Звање:Саветник

25. ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ
КОНТРОЛЕ- САМОСТАЛНИ
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР
Звање:Самостални саветник

број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за вршење
контроле и оцене пореских пријава. У поступку канцеларијске контроле, обавља послове контроле законитости и правилности
испуњавања пореских обавеза од стране
пореских обвезника и благовремености
плаћања локалних јавних прихода. На основу записника о утврђеним неправилностима доноси пореска решења. Када у поступку контроле утврди да постоји основана сумња да је учињен порески прекршај
подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка. Води првостепени
поступак по изјављеним жалбама Припрема решења по захтевима за отпис пореског дуга, за повраћај и прекњижавање
средстава. Врши књижења на уплатним
рачунима изворних прихода и евидентирање свих промена на рачунима (задужења
на основу решења и раздужења на основу
извода), врши књижење Р-налога. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца
Службе или начелника Градскеуправе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске или правне науке) на ос-
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број службеника: 1

Опис посла:Одговоран је за вршење
припреме годишњег плана контроле водећи
рачуна о ефикасности наплате; проверава
законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских
обвезника; проверава тачност, потпуност и
усклађеност са законом, односно другим
прописом података исказаних у пореској
пријави и другим актима обвезника упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства и других службених евиденција
које води локална пореска управа, нарочито
проверавајући математичку тачност, формалну исправност и потпуност пореске
пријаве и других достављених аката; доноси закључак којим налаже пореском обвезнику отклањање грешке, односно допуну пријаве или другог акта; ажурира базу
локалних пореских јавних прихода; врши
проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, разматра и припрема одговарајући акт
по захтеву за повраћај и прекњижавање
средстава; врши контролу и спровођење
ручних налога; припрема извештај у вези
пореског књиговодства, учествује у изради
пореског завршног рачуна; врши издавање
пореских уверења о подацима из пореског
књиговодства локалних јавних прихода;
сачињава записник, разматра примедбе на
записник и сачињава допунски записник о
контроли; даје обавештења и саветује пореске обвезнике. Обавља и друге послове
по налогу руководиоца Службе или начелника Градске управе.
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28. ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ
КОНТРОЛЕ - ПОРЕСКИ
ИНСПЕКТОР

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-економске или правне науке) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци,.

Звање:Саветник

број службеника: 1

27. ПОСЛОВИ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ
– ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР II

Звање:Самостални саветник

број службеника: 1

Опис посла:Одговоран је за покретање
поступка теренске контроле на основу налога. Врши контролу законитости и правилности испуњавања пореских обавеза од
стране пореских обвезника. Теренску контролу врши у пословним просторијама пореских обвезника или на другом месту у зависности од предмета контроле у складу са законом, обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода. На основу записника о утврђеним неправилностима доноси пореска решења.
Када у поступку контроле утврди да постоји
основана сумња да је учињен порески прекршај подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка. обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе или
начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука- правне или економске науке) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање пет година
радног искуства у струци.
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Опис посла: Одговоран је за вршење
припреме годишњег плана контроле водећи рачуна о ефикасности наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских обвезника; на основу налога за контролу врши теренску контролу у пословним
просторијама пореског обвезника или на
другом месту у зависности од предмета
контроле; врши послове контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних
прихода; сачињава записник, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о контроли; припрема нацрт решења за отклањање утврђених неправилности у поступку контроле, контролише
подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем и
учествује у изради нацрта пореског решења у теренској контроли; учествује у изради методолошких упутстава у вези теренске контроле; учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну
софтверских подршки за пореску контролу
локалних јавних прихода, припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; даје обавештења и саветује пореске
обвезнике. обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе или начелника
Градскеуправе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука- правне или економске науке) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање три године (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци.

Број 2
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29. ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
– ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Звање: Саветник

Опис посла: Одговоран је да прима, обрађује и контролише пријаве за порез на
имовину обвезника који воде пословне
књиге. Уноси податке из пореских пријава и
евидентира задужења на основу поднетих
пријава, Уноси измењене пореске пријаве и
евидентира све измене задужења у току године. Уноси податке из пореских пријава за
доношење решења о утврђивању пореза на
имовину за претходне године, до 2014. године. Припрема решења за раније године за
достављање и води евиденцију о току достављања и појединачно уноси податак о датуму достављања решења, обавља и друге
послове по налогу руководиоца Службе или
начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
(у обиму од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за покретање
поступка редовне и принудне наплате јавних
прихода водећи рачуна о ефикасности наплате; учествује у припреми методолошког
упутства којим се прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; спровођење
поступка принудне наплате; припрема и
шаље опомену о врсти и износу локалних
јавних прихода доспелих за наплату; предлаже начелнику Управе или руководиоцу
Службе предмет принудне наплате; доноси
решење о принудној наплати; у складу са законом и општим актима града врши увећање
пореског дуга на дан почетка принудне наплате; спроводи принудну наплату локалних
јавних прихода на новчаним средствима пореског обвезника и заради, односно накнади
зараде, односно пензији; врши доставу решења о принудној наплати на извршење;
установљава привремене мере обезбеђења
пореског потраживања у принудној наплати;
припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; даје обавештења
и саветује пореске обвезнике. Обавља и
друге послове по налогу руководиоца Службе или начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-правне науке) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

31. ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ
ТАКСА И НАКНАДА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ДОБАРА

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

30. ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Звање: Саветник

број службеника: 1
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Опис посла: Одговоран је за ажурирање
и припремање базе података за доношење
решења о утврђивању локалних комуналних такса и накнада за коришћење јавних
добара. Припрема решења о утврђивању локалних комуналних такса и накнада за коришћење јавних добара. Припрема решења
за достављање и води евиденцију о току достављања и појединачно уноси податак о
датуму достављања решења, даје обавештења и саветује пореске обвезнике. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца
Службе или начелника Градске управе.

Број 2
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Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука) на основним академским студијама,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
(у обиму од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука) на основним академским студијама,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање једна година радног искуства у
струци.

34. ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ

Звање: Саветник

32.-33. ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Звање:Саветник

број службеника: 2
Опис посла: Одговоран је да прима, обрађује и контролише пријаве за порез на
имовину обвезника који не воде пословне
књиге. Одговоран је да позива пореске обвезнике да поднесу пореске пријаве по купопродајним уговорима, оставинским решењима и решењима за употребу објеката.
Уноси податке из пореских пријава и ажурира и припрема базу података за грађевинске објекте, пољопривредно, шумско и
грађевинско земљиште за доношење решења о утврђивању пореза на имовину. У
базу уноси нове пореске обвезнике и врши
ажурирање адресних података код пореских обвезника и непокретности. Уноси
просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за текућу годину из Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину. Доноси појединачна решења о утврђивању пореза на имовину, обавља и
друге послове по налогу руководиоца Службе или начелника Градскеуправе.
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број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за израду
планова редовне и принудне наплате; учествује у припреми методолошког упутства
којим се прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; спровођење поступка принудне наплате; врши увећање
пореског дуга на дан почетка принудне наплате; прибавља информације о покретним
стварима и потраживањима пореског обвезника; врши упис заложног права у регистре заложних права; у поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза
врши проверу датог средства обезбеђења
принудне наплате и проверу вредности (износа) у односу на висину пореског дуга и
даје предлог о избору предложених односно доступних средстава обезбеђења и
проверава доказе пореског обвезника да је
обезбедио одабрано средство обезбеђења;
припрема предлог аката којима се поништава споразум, односно укида решење; и
приступа наплати из датог средстава обезбеђења слањем обавештења пореском обвезнику или принудном наплатом; стара се
о томе да се одбију евентуални захтеви за
одлагање плаћања дугованог пореза обвезницима којима су поништени споразуми,
односно укинута решења; даје мишљење
на захтев пореског обвезника који је закључио уговор о финансијском реструктурирању; врши попис покретних ствари и непокретности; подноси захтев надлежном
суду за доношење решења за дозволу
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Опис посла: Одговоран је за обављање
административних и техничких послова
пријема и контроле исправности и комплетности примљених поднесака и прилога; даје упутстава и потребна обавештења странкама у вези са утврђивањем и
испуњавањем пореских и других обавеза
код органа града; стара се о наплати прописане административне таксе уз примљене поднеске; обавља послове пријема
поште и класификације предмета за потребе органа града; пружа помоћ странкама при попуњавању одговарајућих образаца и захтева; обавља послове у складу са
прописима о канцеларијском пословању и
друге по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе;
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање три године
радног искуствау струци.

уласка у стан или друге просторије; прибавља доказ о непокретности које су
својина пореског обвезника од катастра непокретности; подноси захтев за брисање
залоге, односно хипотеке и обавештава
банку и дужника пореског обвезника и пореског обвезника о престанку важења решења; врши процену пописаних ствари,
саставља записник о извршеном попису и
процени и одузима пописане покретне
ствари; доноси закључак по приговору;
обавештава потенцијалне власнике; учествује у одређивању почетне вредности непокретности, припрема решење о утврђеној почетној вредности непокретности; доноси решење по приговору; врши заплену
непокретности која није уписана у одговарајући регистар; учествује у продаји непокретности; доноси закључак о одређивању
начина продаје, припрема оглас о продаји
непокретности; саставља записник о јавном надметању и току непосредне погодбе;
припрема решење о продаји непокретности; припрема решење о преносу непокретности у својину града и доставља га пореском обвезнику и катастру непокретности;
доставља доказ о намирењу катастру са налогом да се хипотека брише; обавештава
надлежни орган да преузме непокретност
у државину; пружа стручну помоћ пореским обвезницима.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-правне науке) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.

СЛУЖБА ИНФОРМАТИЧКИХ
ПОСЛОВА
36. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
ИНФОРМАТИЧКИХ ПОСЛОВА

Звање:Самостални саветник

број службеника: 1

35. ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА
И ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
СТРАНКАМА
Звање: Референт

број службеника 1
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Опис посла: Одговоран је за организовање рада Службе, учествује у утврђивању
информационих потреба и изради концепције информационих система, обезбеђује и
стара се о интергритету података у информационом систему, утврђује потребе за набавком материјала за функционисање информатичке опреме, обавља најсложеније
информатичке задатке и послове који захтевају самосталност и одговорност у раду
система, израђује системске програме, одржава и контролише рад система, учествује
у раду тимова за израду новог пројекта,
анализира и отклања постојеће неправилности у раду апликација у сарадњи са саветницима за информатику и програмирање, и други послови по налогу начелника Градске управе.

Број 2
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38. ИТ АДМИНИСТРАТОР/СЕРВИСЕР

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука
или друштвено-хуманистичких наука) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.

37. ПРОЈЕКТАНТ ИС
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: Одговоран је за увођење
новог или иновирање постојећег информационог система, односно апликација, учествовање у припреми елемената система,
снимању документације, креирању структуре података и др., креирање апликационих решења из области за коју је задужен,
припрема и спровођење одбраде у сарадњи
са референтима и старање о чувању података, одговорност за рад и функционисање
апликационих решења, припрема елемената оперативног рада корисника, вршење
неопходне интервенције у складу са насталим потребама, ствара услове и омогућава
повезивања са базом података јединственог
информационог система; стара се о благовременом и ажурном уносу у базу података; пружа стручну помоћ корисницима;
спроводи обуке за кориснике; припрема
анализе, извештаје и информације у области рада јединственог информационог система и други послови по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука)
на основним академским студијама, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци.
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Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис посла: Одговоран је за увођење новог или иновирање постојећег информационог система, односно апликација, учествовање у припреми елемената система, снимању документације, креирању структуре
података и др., креирање апликационих решења из области за коју је задужен, припрема и спровођење обраде у сарадњи са
операторима и старање о чувању података,
одговорност за рад и функционисање апликационих решења, припрема елемената оперативног рада корисника, учествује у изради
информатичких подсистема на бази усвојених планова развоја; програмира апликативна решења у објектно-оријентисаним
програмским језицима; пружа потребну подршку непосредним корисницима; стара се о
обезбеђивању функционалног стања информационих подсистема; обавља послове одржавања и отклањања грешака у функционисању програма; вршење неопходне интервенције у складу са насталим потребама, и
други послови по налогу руководиоца
Службе и начелника Градскеуправе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука
или друштвено-хуманистичких наука) на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци.
Члан 34.
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Услов за рад на радним местима под редним бројем од 3 до 38 осим радног места
под редним бројем 21 је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.
Услов за рад на радним местима под редним бројем од 25 до 29 је поред испита из
става 1. овог члана и положен посебан стучни испит за инспектора.
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Члан 35.

Систематизација радних места
у Градској управи за урбанизам,
просторно планирање и изградњу
објеката

На радна места за која је као услов предвиђено радно искуство у трајању од најмање једне године или мање, може се засновати радни однос са приправником.
Одлуку о томе доноси начелник Градске
управе за буцет и локални економски развој.
Максималан број приправника у овој
управи може бити 6 (шест), рачунајући и
ангажоване по основу „стручне праксе”.

Члан 37.

Радна места у Градској управи су следећа:
1. НАЧЕЛНИК

Звање: положај у I групи

број службеника на положају:1

ГЛАВА IV
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА
Унутрашње уређење
Градске управе за урбанизам,
просторно планирање и изградњу
објеката
Члан 36.

За обављање послова из делокруга Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката образују се следеће организационе јединице, и то:
– Служба за урбанизам и просторно планирање и
– Служба за управно-правне послове.
у Градској управи се обављају и Нормативно правни послови, Послови техничког
секретара и Административни послови
који не припадају ни једној Служби из претходног става а запослени су директно одговорни начелнику управе.
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Опис посла: Начелник представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито,
ефикасно и стручно обављање послова из
делокруга рада Градске управе, обједињује
и усмерава рад Градске управе, односно запослених и постављених лица, даје смернице и упутства за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршења послова и задатака, доноси и потписује акте Градске управе у складу са законом
Статутом и Одлуком о градским управама,
поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица и других
лица у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у Градској
управи, одлучује о правима, обавезама и одговорностима из рада и по основу рада запослених лица у Градској управи, стара се о
обезбеђивању материјалних и других услова
за ефикасан рад, врши и друге послове у
складу са законом, Статутом, одлукама
Скупштине града, Градског већа и градоначелника. Обавља послове Руководиоца службе за управно-правне послове.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука-правне науке на основним академским
студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (у обиму од најмање 240 ЕСПБ)
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци,
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ
ПОСЛОВИ

Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и најмање пет година
радног искуства у струци

Звање: Самостални саветник

број службеника:1

4.-5. АДМИНИСТРАТИВНИ
ПОСЛОВИ

Опис посла: Обавља послове израде нацрта општих аката које предлаже ова Градска управа, прати и анализира прописе
којима се уређују области из надлежности
Градске управе, учествује у изради нацрта
решења у сложенијим предметима која доноси начелник Градске управе, припрема
мишљења и информације, пружа стручне
помоћи запосленима у Градској управи у вођењу управних поступака и обављању других послова, стара се о спровођењу одлука
начелника Градске управе, као и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља Друштвено-хуманистичких
наука - правне науке на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци.

Звање: Виши референт
број службеника:2

Опис посла: Обавља послове пријема
странака и давања обавештења у вези права
и обавеза, пријем поднесака, указује странкама на недостатке у поднесцима, обавештава странке о роковима решавања по захтевима, заводи предмете у електронском и
писаном облику, формира предмете према
врсти предмета, повезује приспела акта која
имају број евидентиран у картотеци, даје
месечне прегледе кретања предмета по организационим јединицама, скенира документа поднета уз захтеве, прима пошту од
достављача предузећа, установа и других
организација, по потреби обавља послове
техничког секретара и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и најмање пет година
радног искуства у струци
СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

6. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА
СЛУЖБЕ ЗА УРБАНИЗАМ
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3. ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ
СЕКРЕТАРА

Звање: Самостални саветник
број службеника:1

Звање: Виши референт

број службеника:1

Опис посла: Обавља послове пријема поште за начелника и запослене, припрема пошту за експедицију, обрађује и архивира
предмете заведене на начелника, води евиденције присутности на раду, сарађује са архивом, писарницом, услужним центром и
другим службама, припрема трансакције за
зараде запослених, заказује састанака за начелника Градске управе, обавља и мање сложење стручно-оперативне, административне
и њима сличне послове, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
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Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада
Службе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Служби;
стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Служби,
стара се о спровођењу просторног и урбанистичких планова, као и одлука које те
планове прате, учествује у поступку израде
и доношења урбанистичких планова, пружа стручну помоћ сарадницима за инвестициону изградњу, припрема извештаје и
информације, обавља и друге послове по
налогу начелника Градске управе.
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8. ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
– ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља техничко технолошких наука
- архитектуре на основним академским
студијама, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) или специјалистичким студијама на
факултету и најмање пет година радног искуства у струци.

Звање: Саветник

број службеника:1

7. ПРОСТОРНО-ПЛАНЕРСКИ
ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ
УРБАНИЗМА

Звање: Самостални саветник

број службеника:1

Опис посла: Обавља послове израде аналитичко-студијских материјала из области
урбанизма, учествује у изради одлука из
области урбанизма, врши израду услова за
исправку граница суседне парцеле, потврду
урбанистичког пројекта, пројекта парцелације, даје предлога за израду програма урбанистичких планова, израђује извештаја у
поступку утврђивања земљишта за редовну
употребу објекта, израђује нацрте локацијских услова у поступку обједињене процедуре, израђује информације о локацији,
по потреби излази на терен, обавља и друге
послове по налогу руководиоца Службе и
начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља техничко технолошких наука
- архитектуре на основним академским
студијама, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) или специјалистичким студијама на
факултету, најмање пет година радног искуства у струци и лиценца овлашћеног урбанисте или пројектанта,
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Опис посла: Обавља послове на издавању локацијских услова, прибавља исправе, прибавља услове за пројектовање и
прикључење које издају имаоци јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре,
остварује сарадњу са имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене процедуре, израђује нацрте локацијских услова, води Регистар
обједињених процедура, омогућава Централној евиденцији преузимање података,
аката и документације садржане у Регистру, иницира подношење пријаве за привредни преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних овлашћења и
одговорног лица имаоца јавних овлашћења
и предузима друге неопходне радње за несметано и правилно функционисање Регистра, обавља и све друге послове које је по
закону дужан да обавља регистратор, уколико у Служби није одређен, врши контролу техничке документације, учествује у
изради анализа, информација и извештаја
из свог делокруга рада, обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља техничко технолошких наука
- архитектуре на основним академским
студијама, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у струци и лиценца овлашћеног урбанисте или пројектанта.
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14. фебруар 2019.

9. ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
– ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

10. ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ
ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ И КОМУНАЛНИ
ПОСЛОВИ

Звање: Саветник

Звање: Саветник

Опис посла: Обавља послове израде нацрта одговарајућих аката и решења којима
се одобрава извођење радова прописаних
законом којим се уређује област планирања
и изградње, проверава испуњеност формалних услова за поступање по пријави радова, пријави завршетка израде темеља и
завршетка објекта у конструктивном смислу, израђује потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији, обавештава инвеститора уколико
нису испуњени законски услови за подношење пријаве радова, контролише усклађеност изграђених темеља са издатом дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о завршетку израде темеља, издаје потврде о
пријему изјаве завршетка објекта у конструктивном смислу, прибавља податке о
висини доприноса за уређење грађевинског земљишта, остварује сарадњу са јавним предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења, води регистар инвеститора у складу са законом, обавља и друге
послове по налогу руководиоца Службе и
начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља образовно-научног поља
Tехничко технолошких наука – грађевинског инжењерства или других теничких
наука односно Друштвено-хуманистичких
наука – правне науке, на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци,

Опис посла: Обавља послове вођења
управног поступка и израђује предлоге одговарајућих решења везаних за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама и заузимање јавних површина на други начин, израђује предлог
одговарајућих решења у комуналној области – одобрења за прикључење објеката на
водоводну и канализациону мрежу, постављање споменика, раскопавање јавних површина, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Службе и начелника Градске
управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких
наука-правне науке или образовно-научног
поља техничко технолошких наука – архитектура, грађевинског инжењерства или
других теничких наука на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци

број службеника:1

број службеника:1

СЛУЖБА ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
11. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА
СЛУЖБЕ ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
Звање: Самостални саветник
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Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља Друштвено-хуманистичких
наука-правне науке на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци,

Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада
Службе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Служби;
стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Служби, организује ефикасно спровођења послова обједињене процедуре, даје стручна упутства
запосленима, учествује у изради нацрта решења у сложенијим предметима која доноси
начелник Градске управе, учествује у изради општих и појединачних аката које
предлаже начелник Градске управе у области инвестиционе изградње, стамбеној
области и области имовинско-правних послова, припрема извештаје и информације
из надлежности Службе, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука-правне науке на основним академским
студијама, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) или специјалистичким студијама на
факултету и најмање пет година радног искуства у струци.

12.-13. ПОСЛОВИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
Звање: Саветник
број службеника:2
Опис посла: Обавља послове вођења
управног поступка и израђује предлог одговарајућих аката и решења у областима
експропријације, деекспропријације, стамбеној области, поступцима озакоњења
објеката, утврђивања земљишта за редовну
употребу објекта и формирање грађевинске парцеле, изузимање из поседа грађевинског земљишта, конверзију односно
претварање права коришћења земљишта у
право својине, престанак права коришћења, регистрације стамбених заједница и
води регистар стамбених заједница, издаје
уверења о старости објекта, уверења о етажирању посебних делова објекта, поступа
и по другим имовинско-правним захтевима, по потреби излази на терен, обавља
и друге послове по налогу руководиоца
Службе и начелника Градске управе.

14. фебруар 2019.

14.-15. ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА –
УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Звање: Самостални саветник

број службеника:2
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Опис посла: Обавља послове провере испуњености формалних услова за поступање
по захтеву за издавање грађевинске дозволе,
привремене грађевинске дозволе, пријаве
радова, израђује нацрт грађевинске дозволе
и употребне дозволе, учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада, цени испуњеност имовинскоправних услова за издавање грађевинске
дозволе, објављује на интернет страни надлежног органа закључке о одбацивању захтева, води првостепени управни поступак,
прослеђује потврде Комисије за технички
преглед објекта о пуштању објекта у пробни
рад грађевинској инспекцији, прослеђује
Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожара на сагласност МУП-у, сектору противпожарне заштите, прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта, омогућава доступности
података о току сваког појединачног предмета, води првостепени управни поступак,
доставља правоснажна решења – употребне
дозволе РГЗ Служби за катастар непокретности, израђује потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији, обавештава инвеститора уколико нису
испуњени законски услови за подношење
пријаве радова, израђује предлоге одговарајућих аката и решења у области уклањања
објеката, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Службе и начелника Градске
управе.
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Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља Друштвено-хуманистичких
наука-правне науке на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци.

Максималан број приправника у Градској управи за у току године може бити 3
(три).
Одлуку о расписивању огласа за пријем
приправника доноси начелник Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката.

ГЛАВА V
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ
И СПОРТ

16. ПОСЛОВИ ДАКТИЛОГРАФА

Звање: Пета врста радних места

број намештеника:1

Опис посла: Обавља дактилографске
послове, заводи предмете за саветнике, отпрема пошту, обавља и друге административно-техничке послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: основно образовање

Унутрашње уређење Градске управе
за образовање, културу и спорт
Члан 40.

Члан 38.

Градска управа за образовање, културу и
спорт је организована као јединствена целина

Услов за рад на радним местима под редним бројем од 2. до 15. је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.

Систематизација радних места у
Градској управи за образовање,
културу и спорт

Члан 39.

У Градску управу за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката
ради стручног оспособљавања за вршење
одређених послова могу се примити приправници под условима прописаним законом.
На пословима са средњом стручном
спремом за чије је обављање као посебан
услов предвиђено искуство од 6 месеци и
пословима са високом стручном спремом за
чије је обављање као посебан услов предвиђено искуство од једне године може се засновати радни однос са приправником.

14. фебруар 2019.

Члан 41.

Радна места у Градској управи су следећа:
1. НАЧЕЛНИК

Звање: положај у I групи
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Опис посла: Начелник представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито,
ефикасно и стручно обављање послова из
делокруга Градске управе, организује,
обједињава и усмерава рад Градске управе
односно запослених и постављених лица,
даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу
начина и извршавања послова и задатака,
доноси и потписује акте Градске управе у
складу са законом, статутом и Одлуком о
градским управама, поставља и разрешава
руководиоце унутрашњих организационих
јединица и др. лица у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима из рада и по
основу рада запослених лица у Градској
управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад,
врши и друге послове у складу са законом,
Статутом, одлукама Скупштине града,
Градског већа и градоначелника.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу друштвенохуманистичке науке- правне, економске
или друге одговарајуће струке у односу на
делокруг рада Градске управе, 5 (пет) година радног искуства у струци и положен
државни стручни испит.

поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица и других лица у складу са актом о организацији
и систематизацији радних места у Градској
управи, одлучује о правима, обавезама и
одговорностима из рада и по основу рада
запослених лица у Градској управи, стара
се о обезбеђивању материјалних и других
услова за ефикасан рад, врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града, Градског већа и
градоначелника, замењује начелника у случају његове одсутности или спречености да
обавља своју дужност, врши и друге послове по налогу начелника Градске управе
и градоначелника.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу Друштвенохуманистичке науке – правне, економске
или друге одговарајуће струке у односу на
делокруг рада Градске управе, 5 (пет) година радног искуства у струци и положен
државни стручни испит.
3. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ
ПОСЛОВИ У КУЛТУРИ И СПОРТУ
Звање: Саветник

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Звање: положај у II групи

број службеника на положају: 1

Опис посла: Заменик начелника представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Градске
управе, организује, обједињава и усмерава
рад Градске управе, односно запослених и
постављених лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих
јединица у погледу начина и извршавања
послова и задатака, доноси и потписује
акте Градске управе у складу са законом,
Статутом и Одлуком о градским управама,

14. фебруар 2019.
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број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова израде
нацрта нормативних аката које предлаже
ова Градска управа, обављање управноправних послова учествовања у припреми
појединачних управних аката и других
појединачних аката предвиђених законом,
статуом и општима актима; припрема инструкције и упутства за припрему прописа;
прати и анализира прописе којима се уређују области из надлежности Градске
управе; учествује у изради нацрта решења
у сложенијим предметима која доноси начелник Градске управе; припрема мишљења и информације; пружа стручне помоћи запосленима у Градској управи у вођењу управних поступака и обављању других послова; стара се о спровођењу одлука
начелника Градске управе, као и друге послове по налогу начелника Градске управе.
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5.-6. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
ФИНАНСИЈА II

Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља Друштвено-хуманистичких
наука - правне науке на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВНИ
ПОСЛОВИ У ОБРАЗОВАЊУ
Звање: Саветник
број службеника: 1
Опис посла: Обављање послова израде
нацрта нормативних аката које предлаже ова
Градска управа у области образовања, обављање управно-правних послова учествовања у припреми појединачних управних
аката и других појединачних аката предвиђених законом, статуом и општима актима у
области образовања; припрема инструкције
и упутства за припрему прописа у области
образовања; прати и анализира прописе
којима се уређују област образовања; учествује у изради нацрта решења у сложенијим
предметима која доноси начелник Градске
управе у области образовања; припрема
мишљења и информације; пружа стручне
помоћи запосленима у Градској управи у вођењу управних поступака и обављању других послова у области образовања; стара се
о спровођењу одлука начелника Градске
управе, обавља послове везане за Интерресорну комисију, као и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља Друштвено-хуманистичких
наука - правне науке на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци.
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Звање: Саветник

број службеника: 2

Опис посла: Учествовање у изради финансијског плана градске управе, праћење
реализације финансијског плана градске
управе, вршење контроле исправности и
веродостојности рачуноводствених исправа у складу са важећим прописима,
праћење реализације уговора закључених
за потребе Градске управе, учествовање у
припреми и усаглашавању података за периодичне и годишње извештаје о извршењу буџета, праћење утрошка средстава у односу на план, израђивање појединачних аката која доноси начелник Градске
управе, обављање и других послова по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног
искуства у струци.
7.-8. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНТИРАЊА
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
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Звање: Млађи саветник
број службеника:2
Опис посла: Обављање послова прикупљања предлога финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету и евидентира његово извршење из надлежности
управе; упоређије релизацију усвојених финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника и корисника који
средства из буџета реализују у оквиру програма и пројеката од јавног интереса у наведеној области, као и наменско трошење
средстава у овој области; упоређује тачност
књиговодствених исправа на основу којих
се подносе захтеви за плаћање одељењу
надлежном за финансије, упоређује и евентуално предлаже корекцију преузетих обавеза са планом буџета; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе
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Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено –хуманистичких наука (у обиму од најмање
240 ЕСПБ) и најмање 1 (једна) година радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

првостепене управне акте - поступак ради
признавања права у вези стипендирања и
кредитирања ученика и студената, као и издавање уверења за ученичке и студентске
домове и др); израђује предлоге за прекршајне пријаве за одговорна лица због непохађања наставе ученика основне школе;
води поступак и прати реализацију права и
услуга утврђених одлукама органа града из
области образовања; надлежан је за праћење успостављања општинског савета родитељаи за учешће у координацији ове системске активности на нивоу локалне самоуправе. припрема информације и извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образоно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука (у обиму од најмање
240 ЕСПБ) и најмање пет године радног
искуства у струци.

9. ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА И
УНАПРЕЂЕЊА ДОСТУПНОСТИ,
ЕФИКАСНОСТИ И КВАЛИТЕТА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

Опис послова: Обављање аналитичкопланских послова у области образовања;
прати, анализира стање, врши надзор и
планира развој у области предшколског, основношколског, средњошколског образовања и образовања одраслих и предлаже
мере за унапређење; прати, проучава и
спроводи прописе из предшколског, основног, средњег образовања и образовања одраслих из надлежности јединице локалне
самоуправе; прати стање и реализацију
програма рада и развоја установа у области
образовања и квалитета, ефикасности и досупности услуга које оне пружају; прикупља информације и израђује извештаје о
утврђеном стању уз предлагање одговарајућих мера за побољшање квалитета и
квантитета услуга и план развој делатности у области образовања, односно спровођења утврђене политике у овој области; израђује информативно-аналитичке материјале за потребе органе града из области
образовања; остварује сарадњу са установама и институцијама; врши надзор над
спровођењем законских прописа и аката у
тој области; обавља послове у вези уписа
ђака у први разред основне школе; води
првостепени управни поступак, израђује

14. фебруар 2019.

10. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
Звање: Саветник

број службеника: 1
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Опис посла: Обављање стручних послова у области културе, комуникација и
сарадња са установама културе, прикупљање података и информација, израда извештаја и други послови по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије- мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука(у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног
искуства у струци.
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14. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
САРАДЊЕ СА НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
НЕПРОФИТНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦИМА

11.-12. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИСАЊА

Звање: Саветник

број службеника: 2

Опис посла: Обављање послова сарадње са представницима јавног информисања у циљу извештавања о раду установа
културе, образовања, спорта, туризма, јавних предузећа, о раду градских управа,
градоначелника и градског већа. Обављање
послова протокола за Скупштину града и
градоначелника у вези доделе признања
Града и обележавање значајних датума и
догађаја у граду, поступање по захтевима
за слободан приступ информацијама од
јавног значаја и други послови по налогу
начелника и Градоначелника.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног
искуства у струци.

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова сарадње са невладиним организацијама, непрофитним институцијама и верским заједницама; реализација конкурса за доделу
средстава невладиним организацијама, непрофитним институцијама и верским заједницама; израда појединачних аката које доноси начелник Градске управе; контрола
наменског трошења додељених средстава;
прикупљање информација и израда извештаја и обављање других послова по налогу
начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 1 (једна) године радног
искуства у струци или најмање пет година
проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

13. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИСАЊА И ТУРИЗМА

Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова сарадње
са представницима јавног информисања у
циљу извештавања о раду установа културе,
образовања, спорта, туризма, јавних предузећа, о раду Градских управа, градоначелника и Градског већа. Разврставање угоститељских објеката у категорије и други послови
по налогу начелника и градоначелника.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука или пољу природно –математичких наука - област геонауке односно Интердисциплинарне, Мултудисциплинарне,
Трансдисциплинарне (ИМТ) и Двопредметне студије (у обиму од најмање 240 ЕСПБ)
и 3 (три) године радног искуства у струци.

14. фебруар 2019.

15. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
ШКОЛСКОГ И РАДНИЧКОГ
СПОРТА

Звање: Саветник

број службеника: 1
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Опис посла: Обављање стручних послова у области школског и радничког
спорта, организовање и реализација спортских такмичења и манифестација у области школског и радничког спорта, израђивање појединачних аката из области школског и радничког спорта која доноси начелник Градске управе, прикупљање информација и извештаја и други послови по налогу начелника Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Унутрашње уређење Градске управе
за здравствену и социјалну заштиту

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног
искуства у струци.

Члан 43.

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту је организована као јединствена целина.

16. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ
КЛУПСКОГ СПОРТА
Звање: Саветник

Систематизација радних места
у Градској управи за здравствену
и социјалну заштиту

број службеника: 1

Опис посла: Обављање сложених стручних послова у области клупског спорта,
израђивање појединачних аката из области
клупског спорта која доноси начелник
Градске управе, прикупљање информација
и извештаја и други послови по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука (у обиму од
најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног
искуства у струци.

Члан 44.

Радна места у Градској управи су следећа:
1.НАЧЕЛНИК

Звање: положај у I групи

број службеника на положају: 1

Члан 42.

Услов за рад на радним местима под редним бројем од 3. до 16. је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.
ГЛАВА VI
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ

14. фебруар 2019.
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Опис посла: Начелник представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито,
ефикасно и стручно обављање послова из
делокруга Градске управе, организује,
обједињава и усмерава рад Градске управе,
односно запослених и постављених лица,
даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу
начина и извршавања послова и задатака,
доноси и потписује акте Градске управе у
складу са законом, Статутом и Одлуком о
градским управама, поставља и разрешава
руководиоце унутрашњих организационих
јединица и др. лица у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима из рада и по
основу рада запослених лица у Градској
управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад,
врши и друге послове у складу са законом,
Статутом, одлукама Скупштине града,
Градског већа и Градоначелника.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

3. ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалисатичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичке науке- правне науке, економске
науке и друге друштвено-хуманистичке
науке (у обиму од најмање 240 ЕСПБ), положен државни стручни испит и најмање 5
година радног искуства у струци.

Звање: Самостални саветник

број службеника :1

Опис посла: Обавља послове праћења
стања квалитета услуга и предлаже одговарајуће мере на унапређењу квалитета и
развоју услуга социјалне заштите, прикупља податке, сачињава извештаје и припрема предлоге општих и других аката за
потребе Градоначелника, Градског већа и
Скупштине града, води другостепени поступак о правима из области социјалне заштите која су у надлежности Града, обавља
стручне и административне послове за Лекарску комисију за преглед лица обухваћених законом о основним правима бораца,
војних инвалида и породица палих бораца
и Комисију за одлучивање о захтевима за
финансијску помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести, обавља управне,
аналитичке и друге стручне послове у
области социјалне заштите и друге послове
по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено -хуманистичких наука - правне науке (у обиму
од најмање 240ЕСПБ) и 5 година радног
искуства у струци.

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Звање: положај у II групи
број службеника на положају: 1

Опис посла: Заменик начелника представља и заступа Градску управу, обезбеђује
законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Градске управе, организује, обједињава и усмерава рад Градске
управе, односно запослених и постављених
лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина и извршавања послова и задатака, доноси и потписује акте Градске
управе у складу са законом, Статутом и Одлуком о градским управама, поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица и др. лица у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, одлучује о
правима, обавезама и одговорностима из
рада и по основу рада запослених лица у
Градској управи, стара се о обезбеђивању
материјалних и других услова за ефикасан
рад, врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града,
Градског већа и Градоначелника, замењује
начелника у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност,
обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и Градоначелника.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалисатичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
у образовно научном пољу правне науке,
економске науке и друге друштвено-хуманистичке науке (у обиму од најмање 240
ЕСПБ), положен државни стручни испит и
најмање 5 година радног искуства у струци.

14. фебруар 2019.

4. ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНИ
ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ И ПОСЛОВИ
ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
И МИГРАЦИЈЕ

Звање: Саветник
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број службеника:1

Опис посла: Обавља послове праћења
стања квалитета услуга и предлаже одговарајуће мере у области дечје заштите, учествује у припреми Одлуке о буџету, припрема предлоге финансијских планова
Управе и планова распоређивања средстава
буџетским корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота, води рачуна о
наменском трошењу буџетских средстава,

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено -хуманистичких наука - правне науке (у обиму
од најмање 240ЕСПБ) и 5 година радног
искуства у струци.

прати реализацију финансијских планова,
припрема план јавних набавки и његово
усаглашавање са финансијским плановима,
води управни поступак о праву на родитељски додатак и о праву на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за
децу са сметњама у развоју, децу без родитељског старања и децу из материјално
угрожених породица, стара се о збрињавању и регулисању статуса избеглица, интерно расељених лица и миграната, спроводи конкурсе за доделу различитих видова помоћи овој категорији становништва
и обавља друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено -хуманистичких или Природно математичких
наука (у обиму од најмање 240ЕСПБ) и 3
године радног искуства у струци.

6-7. ПОСЛОВИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА

Звање: Саветник

број службеника :2

Опис посла: Обавља послове спровођења управног поступка за признавање
права на дечји додатак и поступак признавања права на дечји додатак по међународним конвенцијама. Сачињава месечне и годишње извештаје везане за остваривање
права на дечји додатак, припрема и доставља податке за потребе начелника Градске управе, сачињава предлоге обавештења
за кориснике права или јавна гласила у вези
остваривања права на дечји додатак, води
поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца и обавља друге послове по
налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно научном пољу Друштвено -хуманистичких наука - правне науке (у обиму
од најмање 240ЕСПБ) и 3 године радног
искуства у струци.

5. ПОСЛОВИ САВЕТНИКА
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПАЦИЈЕНАТА И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ
Звање: Самостални саветник

број службеника :1

Опис посла: Обавља послове праћења
стања квалитета услуга и предлаже одговарајуће мере у области здравствене и дечје
заштите, обавља послове заштите права
пацијената по поднетим приговорима,
пружа потребне информације и савете у
вези са правима пацијената и сачињава извештаје о тим пословима, обавља стручне
и административне послове за Савет за
здравље, утврђује права на накнаду зараде
за време породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детета и одсуства са рада
ради посебне неге детета, утврђује право
на родитељски додатак по Републичком закону и покрајинским прописима и обавља
друге послове по налогу начелника Градске управе.

14. фебруар 2019.

8. ПОСЛОВИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
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Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове праћења
стања у области борачко инвалидске заштите, спроводи управни поступак за признавање права у овој области, припрема
предмете за лекарску комисију, сачињава
месечне и годишње извештаје везане за
остваривање права у области борачко инвалидске заштите, издаје уверења корисницима и обавља друге послове по налогу начелника Градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу – друштвено-хуманистичких наука, правне науке (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 1 (једна) године радног искуства у струци или најмање
пет година проведених у радном односу код
послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

Услови: високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању од најмање три године, у образовно научном пољу Друштвено
- хуманистичких наука- педагошке науке (у
обиму од најмање 180 ЕСПБ), девет месеци
радног искуства у струци или најмање пет
година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.
11. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА

9. ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНИ
ПОСЛОВИ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ
Звање: Сарадник

Звање: Виши референт
број службеника: 1

број службеника: 1

Опис послова: Обавља административно–техничке послове за потребе начелника Градске управе, организује његове састанке и обезбеђује комуникацију са институцијама и сарадницима, прима и шаље
дневну пошту, факсове и мејлове, сређује
и архивира пословну документацију и обавља друге послове по налогу начелника
Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању економског смера и 5 година радног искуства у струци.

Опис посла: Обавља послове књижења
аналитике и синтетике подрачуна породиљских накнада по свим правним основима,
сачињава месечни извештај о стању средстава на подрачунима, контира књиговодствено-финансијску документацију за област
породиљских права и обавља друге послове
по налогу начелника Градске управе.
Услови:високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање
три године, у образовно научном пољу
Друштвено - хуманистичких наука- економске науке (у обиму од најмање 180 ЕСПБ)
и 3 године радног искуства у струци.

12-13. ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ
БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ

Звање: Виши референт

10. ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНИ
ПОСЛОВИ БОРАЧКО
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

број службеника: 2

Звање: Млађи сарадник
број службеника: 1

Опис послова: Обавља псолове сачињавања финансијског тромесечног и годишњег извештаја и завршног рачуна у области
борачко инвалидске заштите, улаже дневне
изводе, пријављује и одјављује кориснике
здравствене заштите, обрачунава и плаћа,
одлаже финансијску документацију, контира, књижи и обавља друге послове по налогу начелника Градске управе.

14. фебруар 2019.
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Опис послова: Обавља послове исплате
месечних новчаних примања, цивилне инвалиднине и туђе неге и помоћи, издаје
уверења, исплаћује инвалиднине увећане
по основу непрекидне везаности за постељу и породични додатак, књижи и исплаћује остала примања по основу правноснажних решења и обавља друге послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и 5 година радног искуства у струци.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

14. ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ
НАКНАДЕ ПОРОДИЉАМА

Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, економског смера и 5 година радног искуства у струци.

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Члан 45.

Опис послова: Уноси решења о признавању права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у матичну евиденцију,
води евиденцију исплате накнада зарада по
свим основима, сачињава месечни и годишњи извештај о потребним и утрошеним средствима и обавља друге послове по
налогу начелника Управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, економског смера и 5 година радног искуства у струци.

Услов за рад на радним местима под редним бројем од 3. до 16. је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.
ГЛАВА VII

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Унутрашње уређење Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне
средине

15. ПОСЛОВИ ОБРАДЕ ПОДАТАКА
ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА НА ДЕЧЈИ
ДОДАТАК

Члан 46.

Звање: Виши референт

Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине је организована као
јединствена целина.

број службеника: 1

Опис послова: Компјутерски обрађује
захтеве корисника дечјег додатка, уноси и
ажурира решења, коригује унете податке о
кориснику права, обрађује статистичке податке - периодично и годишње, књижи извршене исплате и обавља друге послове по
налогу начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању, економског смера и 5 година радног искуства у струци.

Систематизација радних места
у Градској управи за пољопривреду
и заштите животне средине
Члан 47.

Радна места у Градској управи су следећа:

1. НАЧЕЛНИК

Звање: положај у I групи

16. ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТИВНОГ
РАДНИКА

број службеника на положају: 1

Звање: Виши референт
број службеника: 1

Опис послова: Евидентира и електронски обрађује захтеве за признавање права
на дечији додатак и накнаду зараде за
време породиљског одсуства, као и остале
захтеве странака који се односе на остваривање права из делокруга рада Управе,
обавља административно техничке послове у вези са остваривањем права на дечији додатак и породиљске накнаде и друге
послове по налогу начелника Управе.
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Опис посла: Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и
надзире рад Градске управе; усклађује рад
организационих јединица Градске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе;
обавља и друге послове у складу са законом,
Статутом града, одлукама Скупштине града,
Градског већа и Градоначелника. Представља и заступа Градску управу и обезбеђује
законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга управе.

Број 2
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Услови: стечено високо образовање у
образовно научном пољу друштвено –хуманистичке науке – правне или економске
науке, односно у образовно научном пољу
техничко-технолошке науке област биотехничке науке или друге одговарајуће струке
у односу на делокруг Градске управе на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године (у
обиму од најмање 240ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.

израђује нацрте аката којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о њиховом
спровођењу; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим
стручним службама, другим релевантним
организацијама и институцијама.
Услови: стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено- хуманистичких наука- правне,економске науке, у
образовно научном пољу Техничко технолошке науке-биотехничке науке (пољопривреда и шумарство), или у образовно научном пољу Природно-математичке науке
на основним академским студијама, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету и најмање три
године радног искуства у струци.

2. СТРУЧНО АНАЛИТИЧКИ
ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове праћења и
анализе кретања у области пољопривреде,
развоја села и водопривреде, израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката,
води потребне евиденције, сачињава и ажурира базе података; учествује у припреми
нацрта Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја града и учествује у реализацији
активности предвиђених овим Програмом и
учествује у изради и спровођењу развојних
пројеката у области руралног и пољопривредног развоја града; води управни поступак и одлучује по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, припрема
управне акте за издавање водних аката услова, сагласности, дозвола и потврда, одлучује по захтевима за издавање потврда и
уверења за остваривање права пред другим
надлежним органима и организацијама,
пружа стручно-техничку помоћ Комисији у
изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта, Комисије за утврђивање штете од
елементарних непогода, Комисији за давање
у закуп државног пољопривредног земљишта, Комисији за спровођење комасације;
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3. ПОСЛОВИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1
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Опис посла: Обавља послове прегледа и
провере документације и спроводи поступак
и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на
животну средину, захтевима за одређивање
обима и садржаја студија о процени утицаја
пројеката на животну средину, захтевима за
давање сагласности на студије о процени
утицаја пројеката на животну средину или
процене утицаја затеченог стања; спроводи
поступак и припрема решења о захтевима за
ажурирање студије о процени утицаја, спроводи поступак издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и
одлагање интерног и неопасног отпада издаје потребне потврде и доставља Агенцији
податке о издатим дозволама, поступак
оцене прихватљивости и даје сагласност на
студије оцене прихватљивости у поступцима стратешке процене и процене утицаја
на животну средину; организује јавни увид,
јавну презентацију и јавну расправу о сту-

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

4. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ФИНАНСИЈА

дији о процени утицаја и студији затеченог
стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању у поступку процене утицаја; организује рад и
учествује у раду техничке комисије за оцену
студије о процени утицаја на жвотну средину; код поступака процене утицаја пред
надлежним органима аутономне покрајине
и министарства учествује у поступку у
својству заинтересованог органа; води јавну
књигу о спроведеним поступцима процене
утицаја пројеката на животну средину; предлаже мере и услове заштите животне средине у припреми израде просторних и урбанистичких планова; даје мишљење на одлуке о изради стратешке процене утицаја
планова, програма, стратегија и основа на
животну средину; врши оцену извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину; припрема акт о давању сагласности на
извештај о стратешкој процени утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину. Учествује у изради програма
контроле ваздуха, прати квалитет ваздуха,
доставља податке о квалитету ваздуха Агенцији, обавештава јавност и надлежне органе
о годишњем квалитету ваздуха; сачињава
предлог мера заштите од буке, организује
мониторинг буке; учествује у изради локалног и регионалног плана управљања отпадом, прати стање животне средине и учествује у изради програма заштите животне
средине, санационих планова, прати стање
и извештава јавност о стању животне средине. Обавља друге послове по налогу начелника Градске управе.

Услови: стечено високо образовање у
образовно-научном пољу Природно-математичке науке – биолошке науке, науке о
заштити животне средине или физичке
науке, односно у образовно-научном пољу
Техничко технолошке науке – биотехничке
науке (пољопривреда и шумарство) и технолошко инжењерство на основним академским студијама, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири година (у обиму од
најмање 240ЕСПБ) или специјалистичким
студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци.
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Звање: Млађи саветник

број службеника:1

Опис посла: Oбавља финансијско-рачуноводствене послове; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјалнофинансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном
лицу на оверу контролисану и потписану
материјално-финансијску документацију;
припрема налога за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; води посебне
помоћне евиденције; припрема налоге за
плаћање; стара се да сва плаћања буду у
складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, контролише документованост, прати и евидентира исплате
по закљученим уговорима. Учествовање у
изради финансијског плана, учествовање у
припреми и усаглашавање података за периодичне и годишње извештаје о извршењу
буџета; израђује појединачна акта.
Услови: стечено високо образовање у у
образовно-научном пољу Друштвено- хуманистичких наука- економске науке на основним академским студијама, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године (у
обиму од најмање 240ЕСПБ) или специјалистичким студијама на факултету и
једна година радног искуства у струци или
најмање пет година проведених у радном
односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и
2. Закона.
5. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА
Звање: Виши референт
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број службеника 1

Број 2
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Опис посла: Обавља послове преузимаља поште преко доставне књиге од писарнице; доставља примљене предмете,
поднеске и другу пошту начелнику управе
на преглед и распоређивање; евидентира
предмете у интерне доставне књиге и врши
уручивање извршиоцима на обраду; врши
пријем предмета из интерних доставних
књига ради архивирања; раздужује окончане предмете у јединственој доставној
књизи и исте упућује писарници ради архивирања; води помоћне евиденције примљених предмета; врши експедицију поште уписивањем у књигу ради доставе,
прима и распоређује доставнице; обавља и
друге административно-техничке послове
за потребе Управе;
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању и најмање пет
година радног искуства у струци.

у Градској управи се обављају Нормативно правни послови и Послови оперативно техничког секретара, који не припадају ниједној Служби из претходног става
а запослени су директно одговорни начелнику управе.

Систематизација радних места
у Градској управи за саобраћај,
комуналне и инспекцијске послове
Члан 50.

Радна места у Градској управи су следећа:

Члан 48.

1.НАЧЕЛНИК

Услов за рад на радним местима под редним бројем од 2. до 5. је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.

Звање: положај у I групи

Број службеника на положају: 1

ГЛАВА VIII
УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА
САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Унутрашње уређење Градске управе за
саобраћај, комуналне и инспекцијске
послове
Члан 49.

За обављање послова из делокруга Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове образује се следеће организационе јединице, и то:
– Служба за инспекцијске послове
– Служба Комуналне полиције и
– Служба за саобраћај.

14. фебруар 2019.

263

Опис посла: Начелник представља и заступа Градску управу, обезбеђује законито,
ефикасно и стручно обављање послова из
делокруга Градске управе, организује, обједињава и усмерава рад Градске управе, односно запослених и постављених лица, даје
упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, доноси и потписује акте Градске управе у складу са законом, Статутом и Одлуком о градским
управама, поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица, и др. лица у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи, одлучује о правима, обавезама и одговорностима из рада и по основу
рада запослених лица у Градској управи,
стара се о обезбеђивању материјалних и
других услова за ефикасан рад, врши и
друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града, Градског
већа и Градоначелника.

Број 2
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Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу Техничко технолошке
науке-област саобраћајно инжењерство или
у образовно научном пољу Друштвено хуманистичке науке-област правне, економске
науке или из области менаџмент и бизнис (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ), положен
државни стручни испит и најмање 5 година
радног искуства у струци.

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу Техничко технолошке
науке-област саобраћајно инжењерство или
у образовно научном пољу Друштвено хуманистичке науке-област правне, економске
науке или из области менаџмент и бизнис (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ), положен
државни стручни испит и најмање 5 година
радног искуства у струци

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

Звање: Самостални саветник
Број службеника:1
Опис посла: Обавља послове израде нацрта свих нормативних аката које предлаже
ова Градска управа, кооординацију у поступку припреме нацрта аката из надлежности Градске управе, управно-правне послове учествовања у припреми појединачних управних аката и других појединачних
аката предвиђених законом, статуом и општима актима, припремање инструкције и
упутства за припрему прописа, студијскоаналитичке послове, припремање извештаја, информација, праћења и анализе прописа којима се уређују области из надлежности Градске управе, израда нацрта решења у свим предметима која доноси начелник Градске управе, решавање у управном
поступку, пружање стручне помоћи запосленима у Градској управи у вођењу управног поступка и обављању других послова,
предлагање и давање мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и
активности из надлежности Градске управе,
старање о спровођењу одлука начелника
Градске управе, као и други послови по налогу начелника Градске управе.
Услови: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године у образовно научном
пољу друштвено-хуманистичких наука –
правне науке (у обиму од најмање 240ЕСПБ)
и 5 годинa радног искуства у струци.

3. НОРМАТИВНО ПРАВНИ
ПОСЛОВИ

Звање: положај у II групи

Број службеника на положају: 1

Опис посла: Заменик начелника представља и заступа Градску управу, обезбеђује
законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга Градске управе, организује, обједињава и усмерава рад Градске
управе, односно запослених и постављених
лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака, доноси и потписује акте Градске
управе у складу са законом, Статутом и Одлуком о градским управама, поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица, и др. лица у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, одлучује о
правима, обавезама и одговорностима из
рада и по основу рада запослених лица у
Градској управи, стара се о обезбеђивању
материјалних и других услова за ефикасан
рад, врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града,
Градског већа и градоначелника, замењује
начелника у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност,
обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и Градоначелника.
Обавља послове Начелника Комуналне полиције.
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4. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Услови: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу техничко-технолошких наука – грађевинско инжењерство или
архитектура, или у образовно научном
пољу друштвено-хуманистичких наука –
правне науке (у обиму од најмање 240
ЕСПБ), 5 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора.

Звање: Виши референт
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове пријема
поште за начелника, заменика начелника и
запослене, припрему поште за експедицију,
обрађивање и архивирање предмета заведених на начелника, вођење евиденције
присутности на раду, сарађивање са архивом, писарницом, услужним центром и
другим службама, израда трансакција за
зараде запослених, заказивање састанака за
начелника Градске управе, мање сложене
стручно-оперативне, административне и
њима сличне послове, као и дуге послове
по налогу начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и 5 година радног искуства у струци.

6.-7. ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ИНСПЕКТОРА

Звање: Самостални саветник

Број службеника: 2

Опис посла: Обавља послове надзора
над применом прописа у области изградње
објеката и предузимање мера у складу са
овлашћењима утврђеним законом и другим
прописима, градским одлукама у овој области, израђивање периодичних и годишњих
планова рада, извештавање непосредног
руководиоца о стању на терену, учествовање у изради градских одлука из ове области, и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу техничко-технолошких
наука – грађевинско инжењерство или архитектура (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 5
година радног искуства у струци.

I СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
5. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА
СЛУЖБЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

Звање:Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада
Службе, давање стручних упутстава запосленима у примени прописа у области изградње објеката, у комуналној области,
учествовање у изради општих и појединачних аката из делокруга рада Службе, припремање извештаја и информација и друге
послове по налогу начелника и заменика
начелника Градске управе. Руководилац
инспекцијске службе обавља и послове
грађевинског инспектора.

14. фебруар 2019.

8. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА I

Звање: Самостални саветник
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Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена, (дипломско-академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно научном пољу техничко-технолошке науке-саобраћајно инжењерство (у
обиму од најмање 240ЕСПБ) и 5 година
радног искуства у струци.

Опис посла: Обавља послове надзора
над применом прописа у области комуналне делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, одржавање чистоће, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, уређење и одржавање гробља и
др.), вођење управног поступка, израду годишњих и периодичних планова рада,
предузимање мера прописаних законом и
градским одлукама, подношење извештаја
непосредном руководиоцу, учествовање у
припреми градских одлука из области комуналне делатности, покретање одговарајућих поступака пред другим надлежним
органима, издавање прекршајног налога за
прекрашаје утврђене градским одлукама и
друге послове по налогу руководиоца
Службе и начелника Градске управе.
Услови: високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу техничко-технолошких
наука – грађевинско инжењерство или биотехничке науке (шумарство) или друштвено-хуманистичких наука – правне или економске струке, или у научном пољу интердисциплинарних, мултидисциплинарних и
трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметне студије (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) и 5 година радног искуства у струци.

10. ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

9. ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА У ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈА
Звање:Самостални саветник
Број службеника:1

Опис посла: Обавља послове надзора
над обављањем послова локалног превоза
поверених законом: ванлинијског превоза
путника, линијског и ванлинијског превоза
ствари, превоза за сопствене потребе лица и
ствари и ауто-такси превоза као и обављање
послова из изворног делокруга града који су
му стављени у надлежност одлукама Скупштине града и других послова по налогу руководиоца Службе и начелника Управе.

14. фебруар 2019.
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Опис посла: Обавља послове надзора
над спровођењем прописа из области заштите животне средине, старање о унапређењу и заштити животне средине у складу
са овлашћењима прописаних законом, предлагање мера за решавање појединих питања
из ове области, посебно из области заштите
ваздуха, заштите вода, заштите природних
добара, биљног и животињског света као и
заштите од претеране буке, остваривање потребне сарадње са сродним органима и организацијама, предузимање мера у складу
са овлашћењима утврђених законом у изради појединачних аката и решења из области заштите животне средине и други послови по налогу руководиоца Службе и начелника Управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године у образовно-научном пољу природно-математичке науке –
биолошке науке, науке о заштити животне
средине, физичке науке, или у образовно-научном пољу техничко-технолошке науке –
биотехничке науке (пољопривреда и шумарство) и технолошко инжењерство (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 5 година радног искуства у струци.
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11.-12. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА II

Звање: Саветник

14. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
У СЛУЖБИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

Број службеника: 2

Звање: Виши референт

Опис посла: Обавља послове надзора у
једноставнијим предметима над применом
прописа у области комуналне делатности
(пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, одржавање чистоће,
уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, уређење и одржавање
гробља и др.), предузимање мера прописаних законом и градских одлукама, покретање
одговарајућих поступака пред другим надлежним органима, издавање прекршајног налога за прекршаје утврђене градским одлукама и друге послове по налогу руководиоца
Службе и начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу –техничко-технолошких наука или Природно математичких
наука или у научном пољу интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметне студије
(у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног искуства у струци.

Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове пријема
странака и давања обавештења у вези
права и обавеза, пријем поднесака, указивање странкама на недостатке у поднесцима, обавештавање странака о роковима
решавања по захтевима, послове пријема
поднесака, аката и документације у оквиру
обједињене процедуре, завођење предмета
у електронском и писаном облику, формирање предмета према врсти предмета, повезивање приспелих аката која имају број
евидентиран у картотеци, давање месечних
прегледа кретања предмета по организационим јединицама, скенирање предмета,
пријем поште од достављача предузећа,
установа и других организација, по потреби обављање послова техничког секретара и друге послове по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног или
техничког смера и 5 година радног искуства
у струци.
15. ПОСЛОВИ СПОРТСКОГ
ИНСПЕКТОРА

Звање: Саветник

13. ПОСЛОВИ НАДЗОРНИКА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ I

Звање: Виши референт
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове поступања по налогу надлежног инспектора, по
потреби одлазак на терен са надлежним
инспектором, свакодневни обилазак терена
и извештавање о стању на терену надлежног инспектора и други послови по налогу
инспектора, руководиоца Службе и начелника Управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и 5 година радног искуства у струци.

14. фебруар 2019.
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број службеника: 1

Опис посла: Обављање свих послова
инспекцијског надзора у области спорта на
територији града, односно свих спортских
делатности и спортских активности предвиђених Законом о спорту и подзаконским
актима донетим на основу њега.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године у образовно научно пољу Друштвенохуманистичке науке–област правне науке
или из области физичког васпитања и
спорта (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 3
(три) године радног искуства у струци.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16.-17. ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

II СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ

Звање: Самостални саветник

18. НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ

број службеника: 2

Звање: Самостални саветник
Број службеника: 0

Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада Службе, обезбеђује законито, ефикасно и
стручно обављање послова из делокруга
рада комуналне полиције, даје стручна
упутства и налоге за рад комуналној полицији, стара се о њиховој пуној запослености, координира сарадњу комуналне полиције и градских инспекција, припрема посебне извештаје и обавља и друге послове
по налогу начелника градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука, (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) и 5 година радног искуства у струци.

Опис посла: Обавља послове контроле
поступања установе у погледу примене закона, других прописа и општих аката, осим
контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе; врши контролу испуњености услова за почетак рада
установе, као и за проширење делатности,
предузима мере ради остваривања права и
обавеза ученика и родитеља, наставника,
васпитача или стручног сарадника и директора; контролише поступак уписа и поништава га ако је спроведен супротно закону; контролише испуњеност прописаних
услова за спровођење испита; врши преглед прописане евиденције коју води установа; утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа;
налаже отклањање неправилности и недостатака; наређује извршавање прописане
мере уколико није извршена; забрањује
спровођење радњи у установи које су супротне закону; подноси пријаву надлежном
органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно подноси захтев за
покретање прекршајног поступка; обавештава други орган о потреби предузимања
мера за које је надлежан; припрема информације и извештаје о раду; обавља и друге
послове по налогу начелника Градске
управе

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и
специјалистичке академске студије) по
пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у рајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни и најмање пет година радног искуства
у струци
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Звање: Виши референт
Број службеника: 6
Опис посла: Обавља послове одржавања
комуналног и другог законом уређеног реда
од значаја за комуналну делатност, вршење
контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне
и других делатности из надлежности града,
остваривање надзора у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају
у складу са законом и прописима града, заштиту животне средине, културних добара,
локалних путева, улица и других јавних
објеката од значаја за град, подршку спровођења прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака
из надлежности града, изрицање мандатне
казне када је за то овлашћена прописима
града и обавља друге послове по налогу начелника комуналне полиције и начелника
градске управе.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услови: средње образовање стечено у
четверогодишњем трајању друштвеног или
техничког смера и 5 година радног искуства у струци.

Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена, (дипломско-академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године у образовно научном пољу техничко-технолошке науке-саобраћајно инжењерство или у образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 5 година радног искуства у струци.

25. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
У СЛУЖБИ КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ

Звање: Референт Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове пријема
странака и давања обавештења у вези
права и обавеза, пријем поднесака, указивање странкама на недостатке у поднесцима, обавештавање странака о роковима
решавања по захтевима, послове пријема
поднесака, аката и документације у оквиру
обједињене процедуре, завођење предмета
у електронском и писаном облику, формирање предмета према врсти предмета, повезивање приспелих аката која имају број
евидентиран у картотеци, давање месечних
прегледа кретања предмета по организационим јединицама, скенирање предмета,
пријем поште од достављача предузећа,
установа и других организација и друге послове по налогу начелника комуналне полиције и начелника Градске управе.
Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног или
техничког смера и 3 године радног искуства
у струци.

27. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ФИНАНСИЈА
Звање: Саветник

Број службеника: 1

Опис посла: Обухватају учествовање у
изради финансијског плана Градске управе,
праћење реализације финансијског плана
Градске управе, вршење контроле исправности и веродостојности рачуноводствених
исправа у складу са важећим прописима,
праћење реализације уговора закључених
за потребе Градске управе, учествовање у
припреми и усаглашавању података за периодичне и годишње извештаје о извршењу
буџета, праћење утрошка средстава у односу на план, израђивање појединачних
аката која доноси Начелник управе, обављање и других послова по налогу руководиоца Службе и начелника Градске управе.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године у образовно научном пољу друштвено-хуманистичких
наука-економске науке или Природно математичких наука или у научном пољу интердисциплинарних, мултидисциплинарних и
трансдисциплинарних (ИМТ) и двопредметне студије (у обиму од најмање 240
ЕСПБ) и 3 године радног искуства у струци.

III СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈ

26. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА
СЛУЖБЕ

Звање: Самостални саветник

Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, организовања и планирања рада Службе, давање стручних упутстава запосленима у примени прописа у области саобраћаја и у комуналној области, учествовање
у изради општих и појединачних аката из
делокруга рада Службе, припремање извештаја и информација и друге послове по
налогу начелника Градске управе. Руководилац службе обавља и послове инспекцијског надзора у области саобраћаја.
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Услов за рад на радним местима под редним бројем од 3. до 27. је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Услов за рад на радним местима под редним бројем од 5. до 12. и од 15. до 17. је поред испита из става 1. овог члана и положен испит за инспектора.

вршење функције председника и чланова
радних тела, одговоран је за представке, петиције и предлоге грађана, води регистар
важећих прописа, донетих одлука и других
аката и докумената које доноси Скупштина
града, одговоран је за вођење евиденције
службених гласила и стручне литературе,
обавља послове везане за планирање, покретање поступка и извештавање о јавним
набавкама, које се односе на делокруг
Стручне службе, одговоран је за припрему
предлога финансијског плана у поступку
доношења одлуке о буџету и праћење његовог извршења у делу из надлежности Стручне службе и Скупштине града, врши и
друге послове које му повери председник
Скупштине и секретар Скупштине града.
Услови: Високо образовање стечено на
основним академским студијама, мастер
академским студијама, мастер струковним
стидијама, специјастичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању најмање 4 године у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких наука - правне или економске науке (у обиму
од најмање 240 ЕСПБ) и 3 године радног искуства у струци.

ГЛАВА IX

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Унутрашње уређење Стручне службе
Скупштине града
Члан 52.

Стручна служба је организована као
јединствена целина. Радом Стручне службе
руководи секретар Скупштине града.
Систематизација радних места у
Стручној служби Скупштине Града
Члан 53.

Радна места у Градској управи су следећа:

2. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА

1. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ГРАДA

Звање: Саветник

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове припремања и заказивања седница радних тела
Скупштине града, одговоран је извршавање
одлука и других општих и појединачних
аката која доносе радна тела Скупштине
града, обезбеђује и припрема документационе и друге материјале и податке потребне за рад скупштинских радних тела,
одговоран је за уређивање и издавање Службеног листа града Сремска Митровица као
главни и одговорни уредник, за техничку
обраду Службеног листа града Сремска
Митровица, за коректуру, за штампање и
експедицију сваког броја претплатницима,
за вођење евиденције претплатника, одговоран је за давање обавештења и стручних
објашњења по питањима од значаја за
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Опис посла: Обавља послове припремања и заказивања седница Скупштине
града, одговоран је за коректуру и прегледање докумената који се шаљу одборницима
Скупштине града, одговоран је за извршавање одлука и других општих и појединачних аката која доноси Скупштина, одговоран
је за пружање стручне помоћи одборницима
у вршењу одборниче функције, одговоран за
послове у вези са применом Закона о Агенцији за борбу против корупције, одговоран
је за остваривање сарадње са медијима и доставу материјала потребног за остваривање
права у погледу извештавања са седница
Скупштине, врши стручне и административне послове за функционере Скупштине
града, врши и друге послове које му повери
председник Скупштине и секретар Скупштине града.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГЛАВА X

Услови: Високо образовање стечено на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним стидијама, специјастичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању најмање 4 године у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких
наука - правне или економске науке, (у
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и једна година радног искуства у струци или најмање
пет година проведених у радном односу код
послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Унутрашње уређење Градског
правобранилаштва
Члан 55.

Правобранилаштво је законски заступник Града Сремска Митровица.
Правобранилаштво врши послове из
свог делокруга на основу Устава, Закона о
правобранилаштву, Статута Града Сремска
Митровица и Одлуке о Градском правобранилаштву Града Сремска Митровица.

3. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ
ПОСЛОВИ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Члан 56.

Радом Правобранилаштва руководи и
представља га Градски правобранилац

Звање: Референт

број службеника: 1

Систематизација радних места у
Градском правобранилаштву

Опис посла: Обавља административне и
дактилографске послове, одговоран је за обраду приспеле документације и ажурирање
евиденција, одговоран је за одлагање документације у за то предвиђена досијеа и одговоран је за њихово стање, заводи и разводи пошту и стара се о њеној благовременој предаји писарници и архиви на експедицију, израђује нацрте одлука за потребе Секретара и Председника Скупштине и обавља
друге послове које јој повери председник
Скупштине и секретар Скупштине града.
Услови: Средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању и 3 године радног искуства у струци.

Члан 57.

Радна места у Градској управи су следећа:
1. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
– ПРАВОБРАНИЛАЧКИ
ПОМОЋНИК

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

Члан 54.
Услов за рад на радним местима под редним бројем од 1. до 3. је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.
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Опис послова: помаже Градском правобраниоцу у обављању послова из делокруга Градског правобранилаштва, учествује у изради правобранилачких поднесака и аката, прати судску праксу и одлуке,
обавља послове око прикупљања потребних списа и података од органа Града и
правних лица потребних за предузимање
радњи Градског правобранилаштва, поступа по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, обавља и
друге послове предвиђене законом.
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Услови: Високо образовање стечено на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
стидијама, специјастичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању најмање 4 године у образовно научном пољу Друштвено-хуманистичких
наука - правне науке, (у обиму од најмање
240ЕСПБ) и једна година радног искуства
у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из
члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

контролу и улагање парничних, ванпарничних, управних, извршних и других предмета у одређене роковнике, износи и прегледа предмете из роковника, разводи их по
књигама рокова и задужује обрађиваче,
одржава календар расправа, припрема
предмете по којима је заказана расправа,
сређује списе по жалбеном поступку; Припрема све врсте стандардних потврда, уверења, докумената и извештаја ради остваривања права заинтересованих страна;
Води записнике и белешке са састанака;
Пружа стручну, техничко административну
помоћ запосленима и странкама - даје на
увид странкама списе на њихов захтев, а по
одобрењу градског правобраниоца, крајем
године закључује уписнике и књиге, странкама даје обавештења о предметима према
уписницима, као и адвокатима, вештацима
и другим лицима; Одлаже, чува и архивира
неопходну документацију – разводи завршене предмете и одлаже их у архиву,
води евиденцију по предметима који се архивирају, води архивску књигу, сачињава
препис архивске књиге; Врши пријем, евидентирање и отпрему поште и води књигу
за доставу поште. За свој рад одговара градском правобраниоцу.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању и најмање пет
година радног искуства у струци.

2. ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

Звање: Виши Референт
број службеника 1

Опис послова: Обавља послове пријема,
контроле исправности и иницијалну обраду
документације из делокруга рада - обавља
послове завођења нових парничних, ванпарничних, управних, извршних и других
предмета, води евиденцију по предметима
и разврставање и упис предмета у уписнике
и именике, формира и сређује списе; Води
прописане евиденције и припрема и обрађује податке неопходне за вођење централних евиденција – повезује предмете у помоћним књигама и води именичне регистре
за предмете; Припрема прописане извештаје из области делокруга рада – редован годишњи извештај, годишњи извештај за ревизију, ивештај о архивској грађи и регистратурском материјал и друге периодичне
извештаје по потреби; Обавља стручне, административно техничке и канцеларијске
послове из области делокруга рада - улаже
у спис поднеске, доставнице и др., врши
попис списа, обавља дактилографске послове, обавља послове умножавање материјала и врши и друге административно
техничке послове по наредби градског правобраниоца или заменика; Прикупља, сређује, евидентира, контролише, мери, осматра и обрађује податке према методолошким и другим упутствима и израђује одговарајући документациони материјал - одржава календар предмета, врши пријем,
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Члан 58.

Услов за рад на радним местима под редним бројем од 1. до 2. је положен државни
стучни испит у складу са чланом 17. овог
Правилника.
ГЛАВА XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
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Запослени који су завршили:
– вишу школу у трајању до три године
изједначени су са стручним називом са назнаком звања првог степена струковних
студија из одговарајуће области и
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– део студијског програма основних студија на факултету чијим завршавањем су
стекли први степен високог образовања
изједначени су са стручним називом са назнаком звања првог степена академских
студија из одговарајуће области.
Члан 60.

Управни поступак могу водити само запослени са високом стручном спремом.
Члан 61.

Распоређивање запослених на радна места утврђена Правилником извршиће руководилац органа у року од 15 дана од дана
његовог ступања на снагу.
Члан 62.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и систематизацији радних места
у Градским управама, Стручној служби
Скупштине града и Градском правобранилаштву Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица”, број
5/2018, 8/2018, 10/2018 и 11/2018).
Члан 63.

Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица”.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 110-1/2019-III
Дана, 11.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сремска Митровица Владимир Санадер, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

66.

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚɩɨɤɪɚʁɢɧɚȼɨʁɜɨɞɢɧɚ
ȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɋɊȿɆɋɄȺɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚɡɚɞɚɜɚʃɟɭɡɚɤɭɩ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
Ȼɪɨʁ;,
Ⱦɚɬɭɦɝɨɞɢɧɟ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ D ɫɬɚɜɚ  ɢ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ
Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ɛɪ±ɞɪɡɚɤɨɧɢ±ɞɪɡɚɤɨɧ 
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚɡɚɞɚɜɚʃɟɭɡɚɤɭɩɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭ
ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋ
ɋ Ɋ ȿ Ɇ ɋ Ʉ Ⱥ Ɇ
Ɇ ɂ Ɍ Ɋ Ɉ ȼ ɂ ɐ Ⱥ  ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭɄɨɦɢɫɢʁɚ 
ɭɬɜɪɞɢɥɚ ʁɟ ɩɨɱɟɬɧɭ ɰɟɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺɤɨʁɟʁɟɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨȽɨɞɢɲʃɢɦɩɪɨɝɪɚɦɨɦɡɚɲɬɢɬɟɭɪɟɻɟʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺɡɚɝɨɞɢɧɭɡɚɞɚɜɚʃɟ
ɭɡɚɤɭɩɞɨɧɟɥɚʁɟ
ɁȺɄȴɍɑȺɄ
 Ɉɞɪɟɻɭʁɭɫɟɩɨɱɟɬɧɟɰɟɧɟɡɚɤɭɩɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺɭ
ɭɞ
ɞɪɭɝɨɦɤɤɪɭɝɭɡɚɭɤɭɩɧɨ
ʁɚɜɧɢɯɧɚɞɦɟɬɚʃɚ
ɤɨʁɚɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚȽɨɞɢɲʃɢɦɩɪɨɝɪɚɦɨɦɡɚɲɬɢɬɟɭɪɟɻɟʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺɡɚɝɨɞɢɧɭɢɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɡɚ
ɞɚɜɚʃɟɭɡɚɤɭɩɩɨɤɥɚɫɚɦɚɢɤɭɥɬɭɪɚɦɚɢɬɨ
Ʉɭɥɬɭɪɚ
ȵɂȼȺ
ȵɂȼȺ
ȵɂȼȺ
ȵɂȼȺ
ȵɂȼȺ
ȵɂȼȺ
ȵɂȼȺ
ȼɈȶȵȺɄ
ȼɈȶȵȺɄ
ȼɈȶȵȺɄ
ȼɈȶȵȺɄ
ȼɂɇɈȽɊȺȾ
ȼɂɇɈȽɊȺȾ
ȼɂɇɈȽɊȺȾ
ȼɂɇɈȽɊȺȾ
ɅɂȼȺȾȺ
ɅɂȼȺȾȺ
ɅɂȼȺȾȺ
ɉȺɒȵȺɄ
ɉȺɒȵȺɄ
ɉȺɒȵȺɄ
ɉȺɒȵȺɄ
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 Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɨɝɧɚɞɦɟɬɚʃɚɡɚɞɚɜɚʃɟɭɡɚɤɭɩɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨMɫɜɨʁɢɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɬɚɛɟɥɟɢɡɬɚɱɤɟɭɬɜɪɞɢɥɚɩɨɱɟɬɧɟɰɟɧɟɡɚɫɜɚɤɨʁɚɜɧɨɧɚɞɦɟɬɚʃɟɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɦɟɬɈɞɥɭɤɟɨ
ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭʁɚɜɧɨɝɨɝɥɚɫɚɡɚɞɚɜɚʃɟɭɡɚɤɭɩɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺɭ
ɭɞ
ɞɪɭɝɨɦɤɪɭɝɭɨɞɧɨɫɧɨɡɚɭɤɭɩɧɨ
ʁɚɜɧɢɯ
ɧɚɞɦɟɬɚʃɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯȽɨɞɢɲʃɢɦɩɪɨɝɪɚɦɨɦɡɚɲɬɢɬɟɭɪɟɻɟʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺɡɚɝɨɞɢɧɭ
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋ
ɋɊȿɆɋɄȺɆ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚɊɟɲɟʃɟɦ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɛɪɨʁ
,,ɨɞ
ɝɨɞɢɧɟɢɦɚɥɚʁɟɡɚɞɚɬɚɤɞɚɭɬɜɪɞɢɩɨɱɟɬɧɭɰɟɧɭɡɚ
ɡɚɤɭɩ ɡɚ ɫɜɚɤɨ ʁɚɜɧɨ ɧɚɞɦɟɬɚʃɟ ɩɨ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ  ɝɪɚɞɚ ɋ
ɋɊȿɆɋɄȺ
Ɇ ɂ Ɍ Ɋ Ɉ ȼ ɂ ɐ Ⱥ  ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋ
ɋ Ɋ ȿ Ɇ ɋ Ʉ Ⱥ Ɇ
Ɇ ɂ Ɍ Ɋ Ɉ ȼ ɂ ɐ Ⱥ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ
ɈɞɪɟɞɛɨɦɱɥɚɧɚDɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭɩɪɨɩɢɫɚɧɨʁɟɞɚʁɟɩɪɨɫɟɱɧɨ
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
67.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о
условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана И Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини («Службени лист града СРЕМСКА МИТРОВИЦА» број 6/2018), Градска управа СРЕМСКА МИТРОВИЦА је дана 28.01.2019. године, донео
ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду СРЕМСКА МИТРОВИЦА
у следећим катастарским општинама:
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Бр. јавног
надметања

КО
Лежимир

41

Лежимир
Лежимир

Манђелос
Манђелос
Шуљам
Шуљам

Сремска Рача
Укупно

3.174,62

31.563,44

1

9.551,05

1.335,43

5,0093

17.167,70

17.199,63

14,1968

6.769,16

19.220,07

9,8717

52

31,9265

75

6,1668

41,0401

263

0,1461
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2.831,40
2.732,18
4.334,99

11,5848

87
88

Мартинци

Период
закупа

48

85

Шуљам

Депозит
(дин)

49,7122

53

Дивош

0,6991

Почетна
цена
(дин/ха)

42
43

Манђелос

Површина
(ха)

3.512,60

5.590,14

17.445,79
5.346,60
8.138,55

3.512,60

28.831,49

18.161,12

530,67

20,1589

15.612,81

23,4871

14.908,79

213,9994
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62.947,40
70.032,87

1

Степен
заштите

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лицитациони корак износи 1000 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су
предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради града СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, у канцеларији бр број 52. сваког радног дана од 8х до 14х часова.
Контакт особа Десанка Ступар, тел. 022/610-623.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се
извршити:
Дивош

КО

Лежимир

Манђелос

Мартинци

Сремска Рача
Шуљам

Дана

Од (часова)

05.02.2019

12-13

04.02.2019

10-11

04.02.2019
05.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
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8-9

9-11

12-13
13-14
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– физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз
обавезу да у року наведеном у уговору о
коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то
у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства.

5. Уколико након расписивања Огласа за
јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини дође до промена површине из
огласа по било ком законском основу, даљи
поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу
закупа и коришћења пољопривривредног
земљишта у државној својини сноси лице
које добије то земљиште у закуп, односно
на коришћење.

3. Испуњеност услова за пријављивање
на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач
доказује фотокопијама следећих докумената:
– лична карта или очитана лична карта
за личне карте са чипом за физичка лица,
– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава за три године;

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања
означена * и ** у табели тачке 1. овог
огласа није било издато најмање последње
три агроекономске године и није било
предмет коришћења.

4. Испуњеност услова за пријављивање
за коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не
старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава.

9. Земљиште из овог огласа не може се
давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно
надметање-

1.Право учешћа у јавном надметању за
давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини има:
– правно и физичко лице које је уписано
у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу најмање три
године.

2. Право учешћа у јавном надметању за
давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за бројеве
јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
– физичко и правно лице које је уписано
у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
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5. Испуњеност услова за пријављивање
на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за
бројеве јавних надметања означених ** у
табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
– потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава;
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– за правна лица - извод из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице
регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и
енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у
року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;
– за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а
који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка
јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на
увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је
дужан да након закључења записника са
јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном
надметању, у супротном се сматра да је
одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од
стране надлежног органа Комисији за
спровођење поступка јавног надметања
пре почетка јавног надметања. Овлашћени
представник може заступати само једног
понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са
пријавом за јавно надметање доставе доказ
о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог
огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун градске управе СРЕМСКА
МИТРОВИЦА број: 840- 1079804-31
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу
депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач
одустане од своје понуде депозит се не
враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који
је одлуком Комисије за спровођење поступка
јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

14. фебруар 2019.

11. Уколико излицитирана цена прелази
двоструки износ почетне цене, потребно је
да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после
уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање
било ког дела поступка јавног надметања
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно
земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање
на јавно надметање –
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1. формулар за пријављивање (попуњен
у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини документацију наведену
у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе
и сточарства документацију наведену у
делу II тачка 5.овог огласа;
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Формулар пријаве и адресиране коверте,
односно штампане налепнице са адресом
општине, се могу преузети сваког радног
дана на писарници града СРЕМСКА МИТРОВИЦА. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара
пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној
коверти на којој мора да пише: На предњој
страни:
• Адреса: град СРЕМСКА МИТРОВИЦА, улица и број: Светог Димитрија бр. 13,
Комисији за спровођење поступка давања
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Број јавног надметања _____ (навести
и КО)
На задњој страни:
– име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља
се наведена документација.

КО

Дана

Дивош

14.02.2019

Манђелос

14.02.2019

Лежимир

Мартинци

Сремска Рача
Шуљам

Почетак у
(часова)

14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019

9х
9х
9х
9х
9х
9х

VI

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре
по средњем курсу Народне банке Србије на
дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за
пријављивање је до 14 сати, дана
11.02.2019. године. Благовременим ће се
сматрати све пријаве достављене у писарницу градске управе града СРЕМСКА
МИТРОВИЦА као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

VII

– Уплата закупнине и средства
обезбеђења плаћања -

Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
V
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп и на
коришћење земљишта из дела I. тачке 1.
овог огласа одржаће се у згради града
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, улица и број:
Светог Димитрија 13 и то:

14. фебруар 2019.
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Најповољнији понуђач је у обавези да у
року од 8 дана од правноснажности одлуке
достави доказ о уплати закупнине у износу
утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде преко градске управе града
СРЕМСКА МИТРОВИЦА.
Уколико је преиод закупа дужи од једне
године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа
потребно је доставити и :
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68.

– гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
– уговор о јемству између Министарства
као повериоца и правног лица као јемца
или
– доказ о уплати депозита у висини једне
годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

По извршеном сравњењу са изворним
текстом утврђено је да се у Плану генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице
број 350-90/2009-I од 09.10.2009. године,
који је објављен у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“, бр.11/2009 од
09.10.2009. године поткрала грешка, тако
што је у списак парцела које чине јавно
грађевинско земљиште грешком уврштена
и парцела број 8198/3 К.О. Сремска Митровица, па се даје

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у «Службеном листу Града Сремска
Митровица, Огласној табли Града, Огласним таблама месних канцеларија,недељном листу „Сремске новине” и „М” новине», с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног
дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.

ИСПРАВКА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ,
ЛАЋАРКА И МАЧВАНСКЕ
МИТРОВИЦЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа

У Плану генералне регулације Града
Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске
Митровице број 350-90/2009-I од 09.10.2009.
године („Службени лист Града Сремска
Митровица“, бр.11/2009) парцела број:
8198/3 К.О. Сремска Митровица брише се
из списка парцела које чине јавно грађевинско земљиште.

Број: 320-5/2019-XI
Дана: 25.01.2019. године
Владимир Настовић с.р.
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