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број 2

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2020.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

6.

На основу члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана
94. став 1. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају (“Сл. гласник РС“ бр.
68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018
и 31/2019 ) и чл. 41. став 1. тачка 6. Статута
града Сремска Митровица (“Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 31.01.2020.године
донела је

територији Града Сремска Митровица (у
даљем тексту: одлука) уређују се посебни
услови које треба да испуни превозник за
обављање такси превоза, карактеристике
и обележја такси возила, начин обављања
такси превоза путника, цене услуге за
обављање такси превоза на територији
Града Сремска Митровица
(у даљем
тексту: Град), као и друга питања од значаја
за обављање такси превоза.

Такси превоз
Члан 2.

ОДЛУКУ
ОТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Такси превоз је врста јавног превоза
који се обавља путничким возилом и за који
се накнада обрачунава таксиметром.
Такси превозник

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

Предмет уређивања

Такси превозник је привредно
друштво или предузетник коме је у складу
са законом и овом одлуком одобрено
обављање такси превоза.

Члан 1.
Одлуком о такси превозу путника на
1
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II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА

Члан 4.

Услови за обављање такси превоза

Такси возач је физичко лице које
управља такси возилом и обавља такси
превоз као предузетник или као запослени
код предузетника или привредног друштва.

Члан 7.
Такси превоз обавља се на основу
решења о одобравању обављања такси
превоза (у даљем тексту: одобрење) које
издаје градска управа
Града Сремска
Митровицанадлежна за послове саобраћаја
(у даљем тексту: надлежнауправа), у оквиру
дозвољеног броја такси возила који је
утврђен актом из члана 6. став 1. ове одлуке,
односно сагласно закону којим се регулише
такси превоз.
Одобрење се издаје привредном
друштву или предузетнику који у регистру
привредних субјеката има регистровану
претежну делатност “такси превоз” и који
испуњава услове прописане законом и овом
одлуком, у погледу:
1. седишта,
2. возача,
3. возила и
4. пословног угледа.

Подручје примене ове одлуке
Члан 5.
Такси превоз, под условима и на
начин прописан овом одлуком, може се
обављати само на територији Града.

Програм организовања такси превоза
Члан 6.
У складу са саобраћајно-техничким
условима, Градско веће Града Сремска
Митровица (у даљем тексту: Градско
веће) доноси програм којим се дефинише
организовање такси превоза у оквиру којег
се одређује и оптималан број такси возила
и доноси акт којим се утврђује дозвољени
број возила за обављање такси превоза.
Саобраћајно-технички
услови
из става 1. овог члана дефинишу се у
петогодишњем периоду, а на основу
карактеристика превозних захтева - вожњи
и стања техничког регулисања саобраћаја
на територији Града.

Услови у погледу седишта
Члан 8.
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Привредно друштво испуњава услов
у погледу седишта уколико има седиште на
територији Града као и пословне просторије
у којима се чувају основни пословни
документи и сви остали документи битни
за обављање делатности такси превоза.
Предузетник испуњава услов у
погледу седишта уколико има седиште и
пребивалиште на територији Града.
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Услови у погледу возача

Услови у погледу возила

Члан 9.

Члан 10.

Возач који управља такси возилом
и обавља такси превоз мора да испуњава
следеће услове:
1) да има возачку дозволу Б
категорије;
2) да има звање возача моторног
возила или звање техничара друмског
саобраћаја или звање возача специјалисте
петог степена стручне спреме;
3) да има радно искуство на
пословима возача моторног возила од
најмање пет година;
4) да има уверење о здравственој
способности за управљање моторним
возилом које је прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима
утврђено за возаче којима је управљање
возилом основно занимање.
Возач не може бити лице које је
осуђено на казну затвора дужу од две
године за кривично дело против живота и
тела, полне слободе, имовине, безбедности
јавног саобраћаја, здравља људи и јавног
реда и мира, за време трајања правних
последица осуде, као ни лице коме је
изречена заштитна мера забране управљања
моторним возилом, док траје изречена мера.
Возач мора бити у радном односу код
привредног друштва односно предузетника.
У предузетничкој радњи услове за
возача мора да испуњава предузетник.
Возач који има квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са
уписаним кодом “95” или сертификат о
стручној компетентности за обављање
послова професионалног возача сматра се
да испуњава услове прописане у ставу 1.
тач. 2) и 3) овог члана.

Возило којим се обавља такси превоз
мора да испуњава следеће услове:
1) да је путничко возило у
власништву, односно лизингу привредног
друштва, односно предузетника;
2) да је регистровано за пет места
за седење, укључујући и место за седење
возача;
3) да има најмање двоја врата са
десне стране и управљач на левој страни;
4) да има клима уређај;
5) да размак осовина буде најмање
2.550 мм или запремине пртљажног
простора најмање 350 л;
6) да има уграђен исправан
таксиметар који је подешен и оверен
искључиво у складу са законом којим се
уређује метрологија и одлуком којом се
утврђује ценовник услуга такси превоза;
7) да је регистровано према месту
седишта привредног друштва, односно
предузетника, са регистарским таблицама
чија регистарска ознака садржи латинична
слова “ТX” на задње две позиције;
8) да има кровну ознаку издату
у складу са законом и са одредбама ове
одлуке;
9) да испуњава ближе и посебне
услове у погледу обавезе обележавања
возила, изгледа и уредности возила, као
и исправности опреме возила, који се
прописују овом одлуком.
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члана може да изда кровну ознаку такси
превознику уколико такси превозник
прибави сагласност надлежне управе.
Такси превозник подноси надлежној
управи захтев за издавање сагласности за
издавање кровне ознаке уз који прилаже
фотокопију уговора о пословно-техничкој
сарадњи о пружању услуге радио везе или
услуге информационих технологија и скицу
кровне ознаке са назнаком димензија и
другим подацима битним за изглед кровне
ознаке (боја и сл.).
Забрањено је издавати и користити
кровне ознаке без претходно прибављене
сагласности надлежне управе.

Члан 11.
Таксиметар
је
мерило
које
непрекидно, за време вожње или
заустављања у току вожње, аутоматски
израчунава и показује цену вожње, у
зависности од пређеног пута и укупног
трајања вожње.
Такси возило мора имати уграђен
исправан таксиметар који је подешен и
оверен искључиво у складу са законом
којим се уређује метрологија и важећим
Ценовником услуга такси превоза.
Таксиметар мора бити уграђен у
такси возилу на видном месту за корисника
превоза.

Рекламни панои, рекламне налепнице
на такси возилу

Кровна ознака

Члан 13.

Члан 12.

Рекламни панои на крову такси
возила могу се постављати у складу са
прописима о безбедности саобраћаја на
путевима.
Рекламни пано мора бити постављен
тако да не заклања кровну ознаку.
Рекламне налепнице на бочним
странама и вратима такси возила морају
бити у складу са прописима о безбедности
саобраћаја на путевима.
Забрањено је постављати рекламне
паное и налепнице на којима се рекламира
услуга лица које не поседује одобрење,
сагласност или други акт надлежног органа,
ако је одобрење, сагласност или други акт
надлежног органа прописан као услов за
обављање те делатности.

Возило којим се обавља такси
превоз обележава се истицањем кровне
ознаке која има инсталирано осветљење и
садржи натпис “ТАXИ”, број кровне ознаке
и ознаку издаваоца кровне ознаке.
Такси превозник користи кровну
ознаку коју издаје надлежнa управа или
кровну ознаку коју издаје правно лице
са којим такси превозник има закључен
уговор о пословно- техничкој сарадњи о
пружању услуге радио везе или услуге
информационих технологија.
Кровна ознака коју издаје надлежна
управа има следећи изглед и димензије:
висина од 14 до 20 цм, дужина од 40 до
60 цм, која је са обе стране истог изгледа,
опремљена уређајем за осветљење.
Правно лице из става 2. овог
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Изглед и уредност возила и исправност
опреме возила

Дуговања која се редовно измирују по
основу репрограма дуга не сматрају се
неизмиреним пореским обавезама у смислу
става 3. овог члана.

Члан 14.
Возило којим се обавља такси
превоз мора да испуњава и следеће ближе
и посебне услове у погледу изгледа и
уредности возила и исправности опреме
возила:
1)
да
има
исправан
суви
противпожарни апарат са важећим роком
употребе, на приступачном месту,
2) да има исправно грејање,
вентилацију и унутрашње осветљење,
3) да је чисто, уредно обојено и
без унутрашњих и спољашњих оштећења
(естетски изглед).

Провера испуњености услова
Члан 16.
Надлежна управа најмање једном у 3
године врши проверу испуњености услова
за обављање такси превоза.
Ако се у вршењу провере утврди да
је такси превозник престао да испуњава
неки од услова за обављање такси превоза,
надлежна управа позива такси превозника
да у одређеном року достави доказе о
испуњености прописаних услова, осим
доказа о чињеницама о којима се води
службена евиденција, које доказе прибавља
надлежна управа, у складу са законом.
Ако такси превозник не достави
у одређеном року доказе о испуњености
прописаних услова, односно ако надлежна
управа по прибављању доказа о чињеницама
о којима се води службена евиденција
установи да такси превозник не испуњава
неки од услова за обављање такси превоза,
Градско веће, на предлог надлежне управе,
доноси решење којим се укида издато
одобрење.

Услови у погледу пословног угледа
Члан 15.
Привредно друштво не испуњава
услов пословног угледа ако му је
правноснажно изречена заштитна мера
забране вршења делатности јавног превоза
у друмском саобраћају прописана законом
којим се уређују привредни преступи или
законом којим се уређују прекршаји, док
траје изречена мера.
Предузетник не испуњава услов
пословног угледа ако му је правноснажно
изречена заштитна мера забране вршења
делатности јавног превоза у друмском
саобраћају прописана законом којим се
уређују прекршаји, док траје изречена мера.
Привредно
друштво
односно
предузетник не испуњава услов пословног
угледа ако има неизмирене пореске обавезе
по основу регистроване делатности.
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III ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА
ОДОБРЕЊА
Захтев за издавање одобрења
Члан 17.
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подноси се надлежној управи.
Уз захтев се прилажу докази о
испуњености услова прописаних законом и
овом одлуком.

осуђиван на казну затвора дужу од две
године за кривично дело против живота и
тела, полне слободе, имовине, безбедности
јавног саобраћаја, здравља људи и јавног
реда и мира, док трају правне последице
осуде;
7) уверење да такси возачу није
изречена заштитна мера забране управљања
моторним возилом, док траје изречена мера;

Докази о испуњености услова за возача
Члан 18.
Докази о испуњености услова за
обављање такси превоза који се односе
на возача, а који се прилажу уз захтев су
следећи:
1) фотокопија возачке дозволе такси
возача/предузетника;
2) оверена фотокопија дипломе/
уверења/сертификата да такси возач/
предузетник има звање возача путничког
аутомобила трећег степена стручне спреме
или звање возача аутобуса и теретног
моторног возила четвртог степена стручне
спреме или звање техничара друмског
саобраћаја или звање возача специјалисте
петог степена стручне спреме или
квалификациону картицу возача или
возачку дозволу са уписаним кодом “95”
или сертификат о стручној компетентности
за обављање послова професионалног
возача
3) уверење о радном искуству на
пословима возача моторног возила или
оверена фотокопија радне књижице;
4)
уверење
о
здравственој
способности за управљање моторним
возилом које је прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима
утврђено за возаче којима је управљање
возилом основно занимање;
5) фотокопија уговора о раду такси
возача са такси превозником,
6) уверење да такси возач није
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Докази о испуњености услова за возило
Члан 19.
Доказ о испуњености услова за
обављање такси превоза који се односи
на возило, а који се прилаже уз захтев је
фотокопија саобраћајне дозволе или читач
саобраћајне дозволе, за возило којим ће се
обављати такси превоз.
У циљу утврђивања испуњености
услова који се односе на возило прописаних
у члану 10. став 1. тачке 1) до 5) и 9)
саобраћајни инспектор врши
преглед
возила којим ће се обављати такси превоз.
Подносилац захтева је дужан да
омогући преглед возила у смислу става 2.
овог члана.
Након извршеног прегледа возила,
уколико утврди да прегледано возило
испуњава услове који се односе на возило
прописане у члану 10. став 1. тачке 1)
до 5) и
9) ове одлуке, саобраћајни
инспектор издаје потврду о испуњености
услова прегледаног возила за обављање
такси превоза.
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Докази о испуњености услова пословног
угледа

називу и седишту такси превозника, његов
порески идентификациони број, број возила
којима ће обављати такси превоз и подаци о
возилима (марка, тип, година производње,
број шасије и број места за седење).
Против решења из става 1. овог
члана може се изјавити жалба Градском
већу у року од 15 дана од дана пријема
решења.

Члан 20.
Докази о испуњености услова за
обављање такси превоза који се односе на
пословни углед, а који се прилажу уз захтев
су следећи:
1) уверење да привредно друштво
нема правноснажно изречену заштитну
меру забране вршења делатности јавног
превоза у друмском саобраћају прописану
законом којим се уређују привредни
преступи или законом којим се уређују
прекршаји, док траје изречена мера;
2) уверење да предузетник нема
правоснажно изречену заштитну меру
забране вршења делатности јавног превоза
у друмском саобраћају прописану законом
којим се уређују прекршаји, док траје
изречена мера;
3) уверење надлежног органа
да такси превозник нема неизмирених
пореских обавеза по основу регистроване
делатности.

Пријава почетка обављања делатности
Члан 22.
Такси превозник је дужан да у
року од 40 дана од дана пријема одобрења
пријави почетак обављања делатности
органу
надлежном
за
регистрацију
привредних субјеката, као и да надлежној
управи достави доказе о испуњености
услова прописаних у члану 10. став 1. тачке
6)-8) ове одлуке.
У циљу издавања регистарске таблице
чија регистарска ознака садржи латинична
слова ТX на задње две позиције, у складу
са прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на путевима, надлежна управа,
на основу издатог одобрења из члана 21. ове
одлуке, издаје такси превознику уверење
које садржи следеће податке о возилу којим
ће се обављати такси превоз: марку, тип,
годину производње, број шасије и број
места за седење.
Уколико такси превозник не достави
потребне доказе из става 1. овог члана,
Градско веће ће на предлог надлежне
управе укинути одобрење за обављање
такси делатности.

Одобрење
Члан 21.
Надлежна
управа
утврђује
испуњеност услова за обављање такси
превоза из члана 7, 8, 9. и 10. тачка 1)-5)
и члана 15., као и да је број возила који се
уноси у одобрење у оквиру дозвољеног
броја такси возила према акту Градског
већа из члана 6. став 1. ове одлуке и доноси
решење којим се одобрава обављање такси
превоза путника на територији Града.
У одобрење се уносе подаци о

31. јануар 2020
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Издавање такси дозволе за возача и
такси дозволе за возило

у прилогу ове одлуке и чини њен саставни
део (Образац „Такси дозвола за возача“).

Члан 23.

Такси дозвола за возило

Такси превознику који у остављеном
року достави доказе из члана 22. став 1.
ове одлуке, надлежна управа издаје такси
дозволу за возача и такси дозволу за возило.
Такси превозник има право да отпочне да
обавља такси превоз на основу издатог
одобрења после издавања такси дозволе за
возача и такси дозволе за возило.

Члан 25.
Такси дозвола за возило на предњој
страни садржи податак о евиденционом
броју под којим се такси дозвола издаје, а
на другој страни следеће податке:
1) пословно име и седиште такси
превозника, матични број и порески
идентификациони број,
2) регистарску ознаку, марку и тип
возила,
3) број и датум решења о одобравању
обављања такси превоза,
4) датум издавања такси дозволе,
5) потпис овлашћеног лица и печат
надлежног органа.
На трећој и четвртој страни такси
дозволе за возило уписују се промене које
настају након издавања такси дозволе са
назнаком датума и уз потпис овлашћеног
лица.
Образац такси дозволе за возило је
у прилогу ове одлуке и чини њен саставни
део (Образац „Такси дозвола за возило“).

Такси дозвола за возача
Члан 24.
Такси дозвола за возача на предњој
страни садржи податак о евиденционом
броју под којим се такси дозвола издаје и
ту се налази фотографија такси возача, а на
другој страни садржи следеће податке:
1) име, презиме и ЈМБГ возача,
2) пребивалиште возача,
3) пословно име, седиште, матични
број и порески идентификациони број такси
превозника код кога је возач запослен,
4) број и датум решења о одобравању
обављања такси превоза,
5) статус такси возача (да ли је
предузетник или је запослени),
6) датум издавања такси дозволе,
7) потпис овлашћеног лица и печат
надлежног органа.
На трећој и четвртој страни такси
дозволе за возача уписују се промене које
настају након издавања такси дозволе са
назнаком датума и уз потпис овлашћеног
лица.
Образац такси дозволе за возача је

31. јануар 2020

Евиденција о издатим такси дозволама
Члан 26.
Надлежна управа води евиденцију о
издатим такси дозволама.
Евиденција поред редног броја
садржи исте податке као и такси дозволе из
чл. 24. и 25. ове одлуке.
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Промена правне форме такси
превозника
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да са пријавом промене поднесе захтев за
издавање новог одобрења уз који прилаже
доказе прописане у члану 18. ове одлуке.
Такси превознику се након издавања новог
одобрења издаје такси дозвола за возача.

Члан 27.
Такси превозник који промени
правну форму или изврши статусну
промену може да обавља такси превоз на
основу новог одобрења које издаје надлежна
управа, на захтев правног следбеника такси
превозника, уколико испуњава услове из
чл. 7, 8, 9, 10. и 15. ове одлуке и ако је број
возила који се уноси у ново одобрење у
оквиру дозвољеног броја такси возила.

Обавеза пријаве прекида обављања
делатности
Члан 29.
Такси превозник дужан је да
надлежној управи пријави прекид обављања
делатности у року од два дана од дана
пријаве у регистру привредних субјеката
као и да врати такси дозволе.

Обавеза пријаве промене у погледу
возила и возача
Члан 28.

Престанак важења одобрења

Такси превозник дужан је да
надлежној управи пријави сваку промену
у погледу возила и возача за које су издате
одговарајуће такси дозволе, у року од 15
дана од дана настале промене.
Уколико се ради о промени у
погледу возила, такси превозник је дужан
да са пријавом промене поднесе захтев за
издавање новог одобрења уз који прилаже
доказе прописане у члану 19. ове одлуке,
односно, дужан је да у року од 40 дана од
дана пријема новог одобрења, достави
доказе о испуњености услова прописаних у
члану 10. став 1. тачке 6)-8) ове одлуке, у
складу са одредбама члана 22. ове одлуке.
Такси превознику који за промењено
возило у остављеном року достави доказе
из члана 22. став 1. ове одлуке, надлежна
управа издаје такси дозволу за возило.
Уколико се ради о промени у
погледу возача, такси превозник је дужан

Члан 30.
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Одобрење престаје да важи по сили
закона:
1) брисањем привредног друштва
односно
предузетника
из
регистра
привредних субјеката;
2) променом седишта привредног
друштва,
односно
седишта
или
пребивалишта предузетника, на територију
друге јединице локалне самоуправе;
3) правноснажношћу одлуке којом
је привредном друштву изречена заштитна
мера забране вршења делатности јавног
превоза у друмском саобраћају, прописана
законом којим се уређују привредни
преступи или законом којим се уређују
прекршаји;
4) правноснажношћу одлуке којом
је предузетнику изречена заштитна мера
забране вршења делатности јавног превоза
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Врсте такси стајалишта

у друмском саобраћају прописана законом
којим се уређују прекршаји.
У случају наступања било којег
разлога из става 1. овог члана надлежна
управа доноси решење којим се утврђује
да по сили закона престаје да важи издато
одобрење.
Одобрење може да престане да
важи и по захтеву такси превозника у ком
случају надлежна управа доноси решење
о престанку важења издатог одобрења по
захтеву странке.
Против решења из става 2. и 3. овог
члана може се изјавити жалба Градском
већу у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Такси превозник коме је решењем
из става 2. овог члана утврђено да по сили
закона престаје да важи издато одобрење
дужан је да такси дозволе врати надлежној
управи у року од три дана од дана пријема
тог решења.
Такси превозник коме на основу
решења из става 3. овог члана престаје да
важи издато одобрење дужан је да такси
дозволе врати надлежној управи у року
одређеном у решењу.

Члан 32.
Такси стајалиште је уређена јавна
површина за свакодневно организовано
обављање такси превоза.
По начину коришћења такси
стајалиште може да буде стално такси
стајалиште или пролазно такси стајалиште.
Стално такси стајалиште је одређена
и уређена површина јавне намене за
организовано обављање такси превоза,
односно за укрцај и искрцај путника.
Стално такси стајалиште се додељује
такси превознику на одређени временски
период.
Услови, начин и поступак доделе
сталних такси стајалишта уређује се
посебним општим актом који доноси
Градско веће.
Пролазно такси стајалиште је такси
стајалиште које је подједнако доступно
свим такси превозницима односно свим
такси возачима.

План размештаја такси стајалишта

IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 33.

Такси стајалиште

Такси стајалишта на територији Града
одређују се посебним актом Града - Планом
размештаја локација такси стајалишта (у
даљем тексту: План размештаја).
План размештаја израђује “Јавно
предузеће „УРБАНИЗАМ“, на основу
налога Градоначелника, а доноси га Градско
веће.

Члан 31.
Такси стајалиште је место на јавној
саобраћајној или другој посебно уређеној
површини које је одређено и уређено за
пристајање такси возила, чекање и пријем
путника и које је обележено саобраћајном
сигнализацијом сходно прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима.
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Означавање такси стајалишта

V ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 34.

Обављање такси превоза на територији
Града и на територији друге јединице
локалне самоуправе

О постављању вертикалне и
хоризонталне саобраћајне сигнализације
на такси стајалиштима и о одржавању
постојеће саобраћајне сигнализације стара
се управљач пута.

Члан 37.
Такси превозник којем је надлежна
управа издала одобрење може да обавља
такси превоз само на територији Града
Сремска Митровица.
Изузетно, такси превозник може
да обави такси превоз преко територије,
односно превоз који се завршава на
територији друге јединице локалне
самоуправе, ако је такси превоз започет на
територији Града Сремска Митровица.
Такси превозник који обави превоз
у смислу става 2. овог члана дужан је да
одмах по изласку путника из возила уклони
кровну ознаку.
У случају када је потребно да истог
путника врати, таксиметар мора бити
укључен све време чекања.

Одржавање такси стајалишта
Члан 35.
Одржавање
сталног
такси
стајалишта врши такси превозник коме је
стајалиште додељено.
Одржавање
пролазних
такси
стајалишта врши ЈКП „Комуналије“.

Коришћење такси стајалишта
Члан 36.
Стално такси стајалиште може да
користи такси возач такси превозника коме
је стајалиште додељено.
Пролазна такси стајалишта могу да
користе такси возачи свих такси превозника.
На такси стајалишту се такси возила
постављају у складу са сигнализацијом и у
границама обележених такси места.

Започињање такси превоза
Члан 38.
Такси возач може такси превоз
започети са такси стајалишта, на телефонски
позив, на позив из диспечерског центра или
на заустављање корисника услуга.
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Пријем путника и пртљага у такси
возило
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Такси превозник је дужан да за извршену
услугу превоза наплати цену превоза у
износу који показује таксиметар у тренутку
завршетка превоза.
Такси превозник је дужан да изда
рачун кориснику услуге такси превоза за
обављени превоз, који садржи назив и
седиште такси превозника, датум, релацију
или километражу, и цену превоза.

Члан 39.
Такси возач је дужан да прими
у возило сваког путника у границама
расположивих седишта и изврши вожњу до
захтеваног одредишта.
Такси возач може одбити захтев
за превозом ако се одредиште превоза
не налази на територији Града Сремска
Митровица.
Такси возач може одбити захтев за
превозом ако оцени да је пртљаг путника
такав да може да оштети или упрља
пртљажни простор, као и у случају када
је пртљаг кабаст или тежак и не може да
стане у пртљажни простор, односно може
изазвати преоптерећење такси возила.
Под пртљагом сматра се кофер,
путна торба, кофа, склопива инвалидска
колица, склопива колица за бебе, спортска
опрема и друге ствари чије су димензије
веће од 40х20х55 цм, односно масе веће од
8 килограма.
Под ручним пртљагом сматра се
женска ташна, акта ташна, преносиви
рачунар, кишобран, фотоапарат, штап за
помоћ при кретању, штаке и сличне ствари
које путник сам чува, носи са собом и уноси
у такси возило у простор за путнике.

Траса превоза и коришћење кровне
ознаке за време превоза
Члан 41.
Такси возач је дужан да вожњу обави
најкраћом трасом до одредишта, а ако то
није најповољнија траса у погледу цене
превоза, дужан је да препоручи повољнију
трасу, осим у случају када путник захтева
одређену трасу.
Када је такси возило у функцији
јавног превоза, такси возач је дужан да
истакне кровну ознаку.
Осветљење кровне ознаке мора увек
бити искључено када је путник у возилу.
Услуга такси превоза који отпочиње
са такси стајалишта пружа се возилом по
избору корисника услуге.

Понашање и изглед такси возача

Наплата услуге такси превоза

Члан 42.

Члан 40.

Такси возач је обавезан да се за
време обављања превоза према путницима
опходи са пажњом и поштовањем.
Такси возач је обавезан да приликом
обављања превоза буде уредан и да му је
одећа прикладна.

Приликом обављања такси превоза
мора бити укључен таксиметар.
Такси возач је дужан да приликом
отпочињања превоза укључи таксиметар.
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Коришћење такси возила за сопствене
потребе

начин, са циљем:
1) да се корисник превоза и субјект
који пружа услугу такси превоза, а не
поседује одобрење надлежног органа,
доведу у везу ради уговарања превоза;
2) да се кориснику превоза понуди
услуга превоза коју пружа субјект који не
поседује одобрење надлежне управе;
3) да се кориснику превоза понуди
услуга такси превоза по цени превоза која
није у складу са важећим Ценовником
услуга такси превоза.
Привредни субјекти који пружају
услуге радио везе, односно услуге
информационих технологија, дужни су
да послују у складу са прописима којима
се уређују електронске комуникације,
електронско пословање и електронска
трговина.

Члан 43.
Уколико такси возач такси возило
користи за сопствене потребе или паркира
ван такси стајалишта, дужан је да кровну
ознаку привремено уклони са возила.

Ограничења у погледу превоза лица и
ствари
Члан 44.
Такси возилом не могу се превозити
деца млађа од шест година без пунолетног
пратиоца.
Такси возилом не могу се превозити
посмртни остаци и угинуле животиње.
Лица која се насилно понашају, лица
под дејством алкохола или дроге, лица која
могу запрљати или оштетити унутрашњост
такси возила и кућни љубимци, могу се
превозити такси возилом само уз сагласност
такси возача.
У делу путничког возила којим се
обавља такси превоз намењеном за превоз
путника не могу се смештати ствари које
нису ручни пртљаг, осим уз сагласност
такси возача.

Обавеза држања докумената у такси
возилу
Члан 46.

Начин пружање услуге радио везе,
односно информационих технологија
Члан 45.
Забрањено је пружање услуге радио
везе, односно услуге информационих
технологија или пружање услуге на други

31. јануар 2020
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У возилу којим се обавља такси
превоз мора се налазити:
1) фотокопија одобрења за обављање
такси превоза,
2) такси дозвола за возача,
3) такси дозвола за возило,
4) важећи Ценовник услуга такси
превоза,
5) уговор о раду за возача запосленог
код такси превозника,
6) доказ о осигурању путника у
јавном превозу од последица несрећног
случаја,
7) обавештење надлежне управе
Града Сремска Митровица о броју телефона
на који корисник такси превоза може
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Ценовник услуга такси превоза

изјавити притужбе на пружену такси услугу
и
8) фотокопија сагласности из члана
12. став 4. ове одлуке.

Члан 49.
Ценовник услуга такси превоза (у
даљем тексту: Ценовник услуга) доноси
Градско веће.
У Ценовнику услуга утврђују се
цене услуга у оквиру такси тарифе.
У Ценовнику услуга се приказује
цена такси услуге по старту, по пређеном
километру и по минуту чекања.
Ценовником услуга се може утврдити
цена такси услуге доласка на адресу по
позиву и цена такси услуге превоза пртљага
по комаду.

Забране
Члан 47.
Путничким возилом којим се обавља
такси превоз забрањено је обављање
линијског превоза.
Такси превозник не може користити
аутобуска стајалишта која су одређена за
међумесни превоз.
Такси превозник не може користити
аутобуска стајалишта која су одређена за
градски и приградски превоз путника.
Такси превозник не може било којом
својом радњом која се односи на давање на
коришћење кровне ознаке, одобрења, такси
дозволе, такси возила и друго, да омогући
другим правним лицима, предузетницима
или физичким лицима да обављају такси
превоз.

VII РЕГИСТАР

Вођење регистра
Члан 50.
Надлежна управа води регистар
такси превозника, такси возача, такси
возила и кровних ознака за свако возило за
које је издата такси дозвола.
Регистар из става 1. овог члана
садржи нарочито: пословно име, седиште и
матични број такси превозника, ПИБ, број
и датум одобрења, име и презиме такси
возача, као податке о личности, број такси
дозволе за возача, број такси дозволе за
возило, број шасије и регистарске таблице
такси возила.

VI ЦЕНОВНИК УСЛУГА ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Накнада за услугу такси превоза
Члан 48.
Накнада за услугу такси превоза
утврђује се важећим Ценовником услуга
такси превоза и наплаћује се у износу који
покаже таксиметар на месту опредељења
корисника.
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VIII НАДЗОР

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Надзор над применом ове одлуке

Прекршај правног лица односно
предузетника

Члан 51.

Члан 54.

Инспекцијски
надзор
над
спровођењем одредаба ове одлуке врши
надлежна управа путем саобраћајног
инспектора (у даљем тексту: Инспектор) и
комуналних милиционара.

Новчаном казном у фиксном износу
од 50.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако возило којим обавља
такси превоз не испуњава неки од услова у
погледу изгледа и уредности и исправности
опреме прописаних чланом 14. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном у фиксном
износу од 5.000 динара и одговорно лице у
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном у фиксном износу од
10.000 динара казниће се предузетник.

Права, дужности и овлашћења
инспектора
Члан 52.
У вршењу инспекцијског надзора
над применом ове одлуке инспектор има
дужности и овлашћења у складу са законом
који уређује такси превоз.

Прекршаји такси возача

Овлашћења комуналног милиционара

Члан 55.

Члан 53.

Новчаном казном у фиксном износу
од 5.000 динара казниће се за прекршај
такси возач:
1) ако не прими у возило путника у
границама расположивих седишта (члан 39.
став 1.);
2) ако се за време обављања превоза
према путницима не опходи са пажњом и
поштовањем (члан 42. став 1.);
3) ако је приликом обављања превоза
неуредан или има неприкладну одећу (члан
42. став 2.);
4) ако за време коришћења возила за
сопствене потребе или паркирања ван такси
стајалишта привремено не уклони кровну
ознаку (члан 43.);

Комунални милиционар, поред
овлашћења прописаних законом који
уређује комуналну милицију, овлашћен је
да:
- изда прекршајни налог;
- поднесе пријаву надлежном органу
за учињено кривично дело;
- обавести други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности.
Поред овлашћења из става 1. овог
члана, у вршењу контроле у области такси
превоза комунални милиционар има и
посебна овлашћења у складу са законом
који уређује такси превоз.
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5) ако поступи супротно ограничењу
прописаном у члан 44. став 1. и 2. ове
одлуке.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 344-36/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак важења

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

Члан 56.
Даном почетка примене ове одлуке
престаје да важи Одлука о ауто-такси
превозу путника на територији Града
Сремска Митровица (“Службени лист
Града Сремска Митровица”, бр. 13/2015 и
8/II/2017).

Усклађивање пословања такси
превозника
Члан 57.
Такси превозници који на дан
ступања на снагу ове одлуке имају важеће
одобрење дужни су да своје пословање
ускладе са одредбама ове одлуке у року од
три месеца од дана ступања на снагу ове
одлуке.

Ступање на снагу
Члан 58.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
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Образац "Такси дозвола за возача"

Образац "Такси дозвола за возача"

Промена података: ________________________
_________________________________________

РЕПУБЛИКАСРБИЈА - АПВ
_________________________________________ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градскауправа
Датум:
потпис
________________
ТАКСИ ДОЗВОЛА
м.п.
ЗАВОЗАЧА
Промена података: ________________________
_________________________________________
_________________________________________
Датум:
________________

потпис

м.п.

(фотографија)

Промена података: ________________________
_________________________________________

_________________________________________ Евиденциони број:
______________
Датум:
потпис
________________
м.п.
Промена података: ________________________
_________________________________________
_________________________________________
Датум:
________________

потпис

м.п.
1

4
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1. Име и презиме возача:
___________________________________
____
___________________________________
____
2. Јединствени матични број:
___________________________________
____

Промена података:
________________________
_____________________________________
____
_____________________________________
____
Датум:
потпис
________________
м.п.

3. Пребивалиштевозача:
__________________________________
4. Пословно име, седиште, матични број
и порески идентификациони број такси
превозника код кога је возач запослен:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
5. Број и датум решења о одобравању
такси превоза:
___________________________________
____
6. Статус такси возача:
___________________________________
____
7. Датум издавања такси дозволе:
___________________________________
____

Промена података:
________________________
_____________________________________
____
_____________________________________
____
Датум:
потпис
________________
м.п.
Промена података:
________________________
_____________________________________
____
_____________________________________
____
Датум:
потпис
________________
м.п.

потпис
м.п.
2
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Промена података:
________________________
_____________________________________
____
_____________________________________
____
Датум:
потпис
________________
м.п.
3
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Образац "Такси дозвола за возило"

Образац "Такси дозвола за возило"

Промена података: ________________________
_________________________________________
_________________________________________
Датум:
________________

РЕПУБЛИКАСРБИЈА - АПВ
ГРАД Сремска Митровица
Градскауправа

потпис

м.п.
Промена података: ________________________

_________________________________________ ТАКСИ ДОЗВОЛА
ЗА ВОЗИЛО
_________________________________________
Датум:
________________

потпис

м.п.
Промена података: ________________________
_________________________________________
_________________________________________
Датум:
________________

потпис

м.п.

Евиденциони број:
______________

Промена података: ________________________
_________________________________________
_________________________________________
Датум:
________________

потпис

м.п.
4

1
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1. Пословно име и седиште такси
превозника:

31. јануар 2020

Промена података:
________________________

___________________________________ _____________________________________
____
____
___________________________________ _____________________________________
____
____
___________________________________ Датум:
потпис
____
________________
2. Матични број такси превозника:

м.п.

___________________________________
____
Промена података:
3. Порески идентификациони број такси ________________________
превозника:
_____________________________________
___________________________________ ____
____
_____________________________________
3. Регистарска ознака, марка и тип такси ____
возила:
Датум:
потпис
___________________________________ ________________
____
м.п.
___________________________________
____
Промена података:
___________________________________ ________________________
____
____________________________________
4. Број и датум решења о одобравању
_____________________________________
такси превоза:
____
___________________________________
Датум:
потпис
____
________________
___________________________________
м.п.
____
5. Датум издавања такси дозволе:

___________________________________ Промена података:
________________________
____
_____________________________________
потпис
м.п.
2

Датум:
потпис
________________
м.п.
3
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7.

вршиоца дужности Директора Дома здравља
Сремска Митровица, донето од стране
Скупштине града Сремска Митровица броj
022-197/2019-I од 25.10.2019.

На основу члана 74. став 2. и 262.
став 1. Закона о здравственој заштити („Сл.
гласник РС“ бр.25/2019), члана 1. Одлуке о
преузимању оснивачких права над Домом
здравља Сремска Митровица („Сл.лист
АПВ“ бр.53/2019) и члана 41. став 1. тачка
6. Статута Града Сремска Митровица („Сл.
лист Града Сремска Митровица“ бр.3/2019
и 5/2019), Скупштина Града Сремска
Митровица, на својој седници одржаној
31.01.2020.године донела је

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митроица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-17/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВРШЕЊА
ОСНИВАЧКИХ ПРАВА
НАД ДОМОМ ЗДРАВЉА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 1.
Ступањем на снагу Одлуке о
преузимању оснивачких права над Домом
здравља Сремска Митровица („Службени
лист АПВ“ бр.53/2019), престаје да важи
Одлука о оснивању Дома здравља у
Сремској Митровици („Сл.лист општине
Сремска Митровица“ бр.7/2007).
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје вршење оснивачких права Града
Сремска Митровица над Домом здравља
Сремска Митровица са седиштем у Сремској
Митровици, улица Стари шор бр.65.

8.

Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи решење о именовању

31. јануар 2020
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На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009
и 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др. закон), члана 32. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр.
32/2019), члана 9, став 5 Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и
88/2010 ) и члана 41. тачка 6. Статута Града
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Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 3/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Комисије за
планове на седници одржаноj 31.01.2020.
године, донела је

некатегорисани пут и долази до тачке 3.
Из тачке 3 граница мења смер и скреће
ка западу, сече пут и наставља јужном
границом парцеле број 1822/1 до тачке 4.
Из тачке 4 граница мењајући смер одлази
на север пратећи западну страну те парцеле
и долази у тачку 1 где затвара границу
обухвата плана. Површина обухвата плана
је око 9 ha.
Простор
је
необрадиво
земљиште, денивелисано и девастирано
неконтролисаним
насипањем
отпада.
Саобраћајни прикључак је могућ на
некатегорисани пут, а преко њега и
постојећег прикључка за насеље Манђелос
на државни пут - Лежимирски пут.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ „БАРИЦЕ“, К.О.
МАНЂЕЛОС

Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације радне зоне
„Барице“, к.о. Манђелос (у даљем тексту:
План детаљне регулације).

Члан 2.
Простор обухвата плана се налази у
атару насеља Манђелос, јужно од насеља
на Лежимирском путу. Простор обухвата
плана окружује пољопривредно земљиште.
Граница обухвата Плана (прелиминарна)
заузима простор око 9 ha. У обухвату плана
су следеће парцеле: 1822/1, 1823/2 и 1823/3,
к.о. Манђелос.
Граница обухвата плана полази из
тачке 1 која се налази у северозападној
тачки парцеле број 1823/3 - некатегорисани
пут и иде на исток пратећи северну страну
те парцеле до тачке 2. Из тачке 2 граница
мења смер и полази на југ, сече га под
правим углом и наставља да меандрира
источном страном парцеле број 1823/2 -

31. јануар 2020
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Услови и смернице планских
докумената вишег реда:
Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска
Митровица“,
бр.2/2015.)
дефинисано је да се планови са детаљном
урбанистичком разрадом израђују за
све радне зоне дефинисане планираном
наменом простора, односно за зоне у којима
се групишу комплекси компатибилних
намена на пољопривредном земљишту.
Просторним планом дате су
стратешке смернице развоја територије
Града Сремска Митровица са основним
начелом одрживог развоја. У том смислу
коришћење земљишта за формирање радних
комплекса је у складу са планом. Развојем
оваквог концепта, у складу са заштитом
животне средине потиче се инвентивност у
процесу планског развоја подручја.
Правилима за изградњу радних
зона планирано је да се у атару могу
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Члан 4.

формирати радне зоне ради груписања
објеката односно комплекса који у погледу
простора, саобраћаја, инфраструктуре
или радног процеса могу потенцијално да
угрозе стање животне средине у насељима
или су локацијски везани за сировине.
Радна зона мора имати довољно
простора за потребе одвијања производног
процеса,
одговарајућу
комуналну
инфраструктуру и мора задовољити услове
заштите животне средине (земље, воде и
ваздуха).
Планира се да простор радне
зоне буде чисто пословне намене (нема
становања).
Намене објеката комплекса су оне
које неће угрожавати животну средину,
природне и створене вредности.
Планиране су следеће намене:
производња, продаја, услужне делатности,
прерада,
складишни
простори,
дистрибутивни центри и слично.
Комплекс
се
организује
на
сопственој парцели (приступ, улаз, излаз,
паркирање, манипулативне површине,
објекти, инфраструктура - шахтови, јаме,
цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).
У зонама зеленила комплекса нису
планирани објекти, али је могућа изградња
инфраструктуре како је планом предвиђено.
Није дозвољена изградња чисто стамбених
објеката и објеката са штетним утицајем на
животну средину.
Правилима уређења и грађења дати
су урбанистички нормативи за уређење
планиране радне зоне.
План детаљне регулације израђује
се на овереном катстарско-топографском
плану, а прибавља се и одговарајућа копија
плана и извод из листа непокретности.

Принципи планирања:
Уређење простора у обухвату плана
заснива се на начелима одрживог развоја и
рационалним коришћењем пољопривредног
земљишта за изградњу објеката у функцији
пољопривреде, а све у циљу континуираног
планирања и усклађивања потреба простора
планираних радних зона компатибилних
сеоским насељима и пољопривредном
земљишту у окружењу.

Члан 5.
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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 ПП (08/2015), односно стварање
могућности за формирање комплекса радне
зоне.
Поред објеката у радној зони
би се свакако изградила и неопходна
инфраструктура за потребе појединачних
радних комплекса.
Простор обухвата плана дефинисао
би се за формирање више појединачних
урбанистичких зона како би се планирана
намена радне зоне ускладила са постојећим
садржајима у окружењу.
Подела простора у обухвату плана
определила би урбанистичке зоне за
изградњу објеката - зону пословних објеката,
зону комуникација и зону заштитног
зеленила са зонама инфраструктурних
коридора неопходних за функционисање
радне зоне и зону приступне саобраћајнице.
Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је обезбеђење радних
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комплекса са елементима одрживог развоја
и уређење девастираних површина.
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.
Негативан
ефекат
реализације
планских поставки Плана је утицај
планиране намене на пољопривредног
земљишта у окружењу, промена пејсажа,
као и синергијски утицај у утицајном
подручју плана.

„Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 180 дана (усклађивање
са динамиком и програмом рада Јавног
предузећа).

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 и на званичном порталу
Града.
Излагање материјала на рани јавни
увид обавиће се у згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 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.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја са структуром основних намена
простора:
Концептуални оквир планирања дат је
у планским поставкама ПП територије
Града Сремска Митровица у оквиру
планираног просторног развоја радних зона
и инфраструктурних система у сеоским
подручјима. Уређењем простора створили
би се услови за развој пратећих радних зона
у функцији пољопривреде.

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се из буџетских
средстава Града Сремска Митрвица и
других извора финансирања.
Израда Плана детаљне регулације
поверава се Ј.П. за послове урбанизма
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Саставни део ове одлуке је Решење
да се за План детаљне регулације радне
зоне „Барице“, к.о. Манђелос, не израђује
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9.

подручја (прелиминарна) дефинисана је
Генералним урбанистичким планом Града
Сремска Митровица и заузима простор око
99,60ha.
Граница обухвата Плана иде из тачке
1 на југоисток, јужном границом парцела у
к.о. Сремска Митровица, број 9029 и 9028
на југоисток и долази до тачке 2. Из тачке 2
граница сече парцелу 9034 и прелази у к.о.
Шашинци. Из тачке 3 граница меандрира и
прати спољну границу постојеће регионалне
депоније и долази у тачку 9. Из тачке 9
граница поново прелази у К.О. Сремска
Митровица, иде ка северозападу, прати
северне границе парцела број 9028 и 9029 и
долази у тачку 1 затварајући прелиминарну
границу обухвата Плана.

На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009
и 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др. закон), члана 32. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, бр.
32/2019), члана 9, став 5 Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и
88/2010 ) и члана 41. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 3/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Комисије за
планове на седници одржаноj 31.01.2020.
године, донела је

Члан 3.
Услови и смернице планских
докумената вишег реда:
Плански основ за израду Плана
детаљне
регулације
је
Генерални
урбанистички
план
Града
Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, бр.4/2015) као и
Просторни план подручја посебне намене
за прикупљање, одвођење и пречишћавање
отпадних вода у сливу реке Саве у региону
Срема („Службени лист АПВ“ 54/2019) и
Просторни план територије Града Сремска
Митровица до 2028. године.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ „СРЕМ МАЧВА“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације регионалне
депоније „Срем - Мачва“ у Сремској
Митровици (у даљем тексту: План детаљне
регулације).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата планског
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Према одредбама ГУП-а депонија
комуналног отпада се налази у Целини 5.
Целина 5 је Радна зона насеља Сремска
Митровица. Доминантне намене ове
целине су рад и пословање, а ту су још лука
и комунална депонија.
Генерална урбанистичка решења,
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заснована на дугорочној стратегији и
концепцији уређења простора, одрживом
коришћењу природних и створених
ресурса, демографским прогнозама, као
и прибављеним условима надлежних
институција,
су
између
осталог
обезбеђивање просторних услова за рад
и развој комуналних служби и садржаја уређење регионалне депоније, изградња
постројења за пречишћавање отпадних вода,
изградња топлане, уређење и проширење
гробља и др.
По својој природи комуналне
функције прожимају целокупно насељско
ткиво. Други комунални садржаји, као
што су: водозахват, регионална депонија
комуналног отпада, ППОВ, топлана, ТС и
гробља, се у генералној намени површина
издвајају од других урбанистичких зона,
јер имају посебне просторне захтеве, као и
друге урбанистичке услове и параметре за
изградњу и уређење.
За регионалну депонију комуналног
отпада урађен је план детаљне регулације. У
склопу ове зоне предвиђена је и дефинисана
локација постројења за пречишћавање
отпадних вода. Генералним урбанистичким
планом је резервисан знатно већи
простор за ову зону (депонија, пречистач,
заштитно зеленило), чиме је обезбеђено
ширење депоније у дужем (постпланском)
временском периоду, а ако се укаже потреба
и изградња компатибилних садржаја
(рецимо азил за псе луталице и слично).
Укупна планирана површина за зону
регионалне депоније комуналног отпада је
99,63 hа.
Централно
постројење
за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ)
На
централном
постројењу
за прераду отпадних вода вршиће се
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пречишћавање отпадних вода које су
пореклом, делом комуналне, делом
претходно
пречишћење
индустријске
отпадне воде и делом воде од инфилтрације.
Пречишћавањем ће се постићи такав
квалитет отпадне воде да се иста може без
законских, односно еколошких ограничења
упустити у реципијент - реку Саву.
За Регионалну депонију, чија је
локација опредељена на територији Града
Сремске Митровице предвиђено је да се
систем регионалног депоновања састоји
из санитарне депоније, трансфер станице у
Шапцу и постројења за сепарацију отпада,
чиме су остварени услови за правилно
управљање отпадом на територији градова
потписника споразума о формирању
регионалног система за управљање
отпадом.

Члан 4.
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 5.
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Визија и циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите планског
подручја:
Циљ доношења Плана је стварање
планског основа за реализацију планских
поставки
Генералног
урбанистичког
плана, односно стварање могућности за
проширење комплекса регионалне депоније
комуналног отпада и изградњу регионалног
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пречистача отпадних вода.
Формирањем
и
уређењем
ове комуналне зоне обезбедио би се
континуални принцип планирања као
јединственог
простора
намењеног
комуналним делатностима Града и региона.
Формирањем ове зоне формирала
би се зона у складу са нараслим потребама
не само Града Сремска Митровица већ и
општина у региону као што су, за депоновање
комуналног отпада - Град Шабац и Општина
Богатић, а за пречишћавање отпадних
фекалних вода Општина Рума и Општина
Ириг.
Доношењем урбанистичког Плана за
формирање комуналног комплекса створили
би се услови за усклађивање планираних
намена и за стварање простора (земљишта
у јавној намени) за потребе проширења
комплекса регионалне депоније, повећања
техничких
карактеристика
депоније,
повећање простора за изградњу регионалног
уређаја за пречишћавање отпадних вода у
складу са новим техничким и технолошким
достигнућима.
Подела простора у обухвату Плана
определила би урбанистичке зоне за
појединачне намене у оквиру претежне
намене уз уважавање намене постојећих
објеката. Саобраћајна матрица планираних
саобраћајница у обухвату плана повезаће се
на постојећу саобраћајну матрицу града и
мрежу државних путева.
Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је обезбеђење површина
у јавној намени за проширење комплекса
регионалне депоније.
Позитиван
ефекат
реализације
планских поставки је пре свега решавање
комуналних проблема насеља у региону,
смањење трошкова изградњом регионалних
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центара, заштита земљишта у смислу
ангажовања нових простора за комуналне
делатности и свакако заштита здравља људи
и одржива заштита животне средине.
Негативан
ефекат
реализације
планских поставки Плана је синергијски
утицај планиране намене у утицајном
подручју плана.

Члан 6.
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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 претходно донетим
плановима вишег реда, као стечена планска
обавеза.
Простор обухвата Плана се налази
у југоисточном делу града, у постојећој
индустријској зони на левој обали реке
Саве, једним делом, и делом у атару насеља
Шашинци.
Процес урбанизације простора у
обухвату плана је већ започет, изграђена је
регионална депонија комуналног отпада за
потребе Града Сремска Митровица и Града
Шапца. У комплексу депоније изграђени су
пословни објекти и објекти за сепарацију
отпада и у највећем делу уређене су касете
за одлагање отпада. Депонија је ограђена и
има контолисани улаз. Изграђена је готово
сва неопходна инфраструктура за потребе
радног процеса депоније.
Планом ће се одредити границе
обухвата грађевинског подручја (коначна
граница у фази Нацрта Плана), подела
простора на посебне целине и зоне и
усклађене са започетим трендом развоја
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регионалне депоније.
Претежна
намена
простора
је комунална делатност, а посебне
намене депоновање комуналног отпада,
пречишћавање отпадних вода и сличне
компатибилне делатности као што су азил
за збрињавање паса луталица, центар за
одрживи развој са тренинг центром за
оператере постројења за прераду отпадних
вода и слично.
Планиранаом регулацијом одредиће
се површине у јавној и осталој намени.
Грађевинским линијама
у простору
одредиће се простори за изградњу објеката.
Терен у простору обухвата плана
је релативно раван са благим незнатним
нагибом ка југу. 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
неопходну за функционисање комуналне
зоне.
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 локацијских услова
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
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и друго.
Планом се у складу са посебним
наменам земљишта одређује и другачију
парцелацију, те ће План дати и предлог плана
парцелације за разграничење земљишта у
јавној намени од осталог земљишта.

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбеђују се из средстава
Инвеститора.
Израда Плана детаљне регулације
поверава се Ј.П. за послове урбанизма
„Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду Плана је 180 дана уз
усклађивање са динамиком и програмом
рада Јавног предузећа и потреба Оснивача
- Града Сремска Митровица.

Члан 8.
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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 број 13 у Сремској
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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.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-17/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица				
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 9.
Саставни део ове Одлуке је Решење
о изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја
Плана
детаљне
регулације
регионалне депоније „Срем - Мачва“ у
Сремској Митровици на животну средину.

Члан 10.
План детаљне регулације је потребно
израдити у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
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Члан 3.

На основу чл. 147. став 2. и чл. 148.
Закона о социјалној заштити („Сл.гласник
РС“ бр.24/11), чл. 50. 55. 56. и 63.Закона
о раду („Сл. гласник РС“ бр.24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17
и 95/18) и члана 41. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 3/19 и 5/19)
Скупштина Града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020. године,
доноси

Запослени који раде у сменама
имају право на одмор у току дневног рада у
трајању од 30 минута и то у првој смени у
времену од 09,30 часова до 10,00 часова, а у
другој смени у времену од 16,30 часова до
17,00 часова.

Члан 4.
Распоред запослених у сменама
утврђује месечно Директор а у његовом
одсуству руководиоци Служби за заштиту
корисника. Писани месечни распоред се
објављује на огласној табли у седишту
Центра, најкасније у последњој недељи
текућег месеца за наредни месец .

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ, РАСПОРЕДУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА,
РАДУ У СМЕНАМА, ОДМОРУ У ТОКУ
ДНЕВНОГ
РАДА И О ПРИПРАВНОСТИ И РАДУ
ПО ПОЗИВУ

Члан 5.

Члан 1.

У сменама раде сви стручни радници
изузев пријемног радника у Пријемној
канцеларији и запосленог који обавља
приправност и рад по позиву (у даљем
тексту дежурство).
Остали запослени раде само у првој
смени-од 07,00 часова до 15,00 часова.

Радно време у Центру за социјални
рад „Сава“ у Сремској Митровици износи
40 часова недељно и одвија се пет радних
дана у недељи, од понедељка до петка.
Радни дан траје 8 часова по запосленом
(пуно радно време).

Члан 6.

Члан 2.

Информисање грађана и рад на
пријему странака обавља се сваког радног
дана у Пријемној канцеларији у времену
од 08,30 часова до 13,00 часова, осим у
хитним случајевима а по процени стручних
радника.

Рад се организује у две смене од по
8 часова дневно и то:
Рад у ПРВОЈ СМЕНИ почиње у 07,00
часова а завршава се у 15,00 часова.
Рад у ДРУГОЈ СМЕНИ почиње у 14,00
часова а завршава се у 22,00 часа.
32
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Члан 7.

руководиоцу Службе за правне послове или
супервизорима у зависности од тога ко је
присутан на раду.
Запослени који раде у другој смени
дужни су да се јављају на фиксни и мобилни
телефон Центра и примају позиве са њих.
Извештаје полицији, у радно време,
у првој смени доставља пријемни радник,
а у другој смени, стручни радник који по
распореду ради у тој смени.
Рад по позиву, у радно време, у првој
смени обавља пријемни радник у новим
предметима, а у предметима у којима је
већ одређен водитељ случаја, рад по позиву
обавља задужени водитељ случаја. У другој
смени рад по позиву обављају стручни
радници који раде у тој смени.

Дежурство као посебан облик рада
ван радног времена, спроводи се сваког
радног дана у недељи и траје од понедељка
у 22,00 часа до наредног понедељка у 07,00
часова.
Члан 8.
Дежурство недељно обавља по
1(један) стручни радник, у складу са
планом приправности који месечно доноси
директор Центра.

Члан 9.
За време дежурства, као рада ван
радног времена, дежурни стручни радник
користи “службени мобилни телефон Центра
за дежурство“ (број познат полицијској
управи Сремска Митровица) и дужан је
да буде стално доступан, да прима позиве
и доставља извештаје по захтеву Полиције
и да се одазове по позиву Полиције ради
пружања неодложне интервенције (рад по
позиву).

Члан 11.
Руководиоци Служби за заштиту
корисника старају се о спровођењу
приправности и рада по позиву, као и
раду пријемног радника и раду радника
у другој смени, при чему воде рачуна о
обезбеђивању замене запосленог који је
одсутан са рада (привремена спреченост
за рад из здравствених разлога, коришћење
годишњег одмора, плаћеног одсуства и др.).

Члан 10.
У радно време (од 07,00 часова
до 22,00 часа радним данима) Центар за
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици
прима позиве од Полиције-ПУ Сремска
Митровица ради достављања извештаја и
пружања неодложних интервенција преко
фиксног и мобилног телефона Центра,
одакле се позиви преусмеравају пријемном
раднику, а у његовом одсуству руководиоцу
Служби за заштиту корисника односно
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Члан 12.
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Запослени су дужни да поштују
истакнуте планове дежурства и распоред
рада у сменама.
Директор одлучује по поднетим
захтевима запослених за одсуствовање
са рада по претходно прибављеној
сагласности запосленог од надлежног
руководиоца Службе. Руководилац Службе
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I

даје сагласност својим потписом на самом
захтеву.

Програмом рада Скупштине града
Сремска Митровица за 2020.годину (у
даљем тексту: Програм рада) обухваћене
су теме за чије разматрање, доношење и
усвајање је овлашћена Скупштина града,
Законом, Статутом, одлукама и другим
општим актима.
Стављање на дневни ред тема из овог
Програма, вршиће се у складу са роковима
утврђеним овим Програмом рада.

Члан 13.
У складу са овом Одлуком на
улазним вратима пословне зграде у
седишту Установе биће истакнут распоред
коришћења радног времена и време рада са
странкама у Пријемној канцеларији.
Члан 14.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
објављивања у „Сл.листу Града Сремска
Митровица“ и биће објављена на огласној
табли Центра.

Обрађивачи појединих тема су
дужни да обрађене материјале доставе
благовремено овлашћеним предлагачима,
који ће предложити Скупштини града да их
уврсти у дневни ред, у складу са роковима
утврђеним Програмом рада.
Уколико се укаже потреба за
разматрањем, доношењем и усвајањем
материјала који нису садржани у темама
из овог Програма, обрађивач је дужан да
овлашћеном предлагачу и Скупштини
града, уз обрађени материјал, поднесе
образложење са разлозима за стављање на
дневни ред предметне теме.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 130-3/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица				
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

III
Обрађивачи материјала, из овог
Програма рада, су дужни да Скупштини
града доставе писмени извештај о разлозима
за непоштовање рокова утврђених овим
Програмом.

11.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

IV
Теме које ће Скупштина града
разматрати у 2020. години су:

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
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Уколико се укаже потреба за разматрањем, доношењем и усвајањем материјала који нису садржани у
темама из овог Програма, обрађивач је дужан да овлашћеном предлагачу и Скупштини града, уз обрађени
материјал, поднесе образложење са разлозима за стављање на дневни ред предметне теме.
III
Обрађивачи
материјала,
из
овог
Програма
рада,
су дужни
да Скупштини града
доставе 2020
писмени
Број 2
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
31. јануар
извештај о разлозима за непоштовање рокова утврђених овим Програмом.
IV
Теме које ће Скупштина града разматрати у 2020. години су:
Ред.
број
1.
2.

Назив теме

Обрађивач

Програм рада установа културе,
спорта и туризма за 2020.годину

Установе културе, спорта и
туризма
Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину
Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Центар за социјални рад
„Сава“
Сремска Митровица
Дом здравља
Сремска Митровица

3.

Извештај о раду за 2019.год.
Извештај о раду Градског већа за
2019.год.

4.

Извештај о раду за 2019.год.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Програм
пословања
буџетског
корисника у 2020.год. Центар за
социјални рад „Сава“ Ср.Митровица
Програм
пословања
буџетског
корисника у 2020.год. Дом здравља
Програм
пословања
буџетског
корисника у 2020.год. Апотека
Ср.Митровица
Програм одржавања и уређења
градске плаже Сремској Митровици
за 2020.годину
Програм
одржавања
паркова,
зелених рекреативних површина са
планом
санације
заштићеног
дрворедаплатана
и
планом
уклањања штетне вегетације на
територији
града
Сремска
Митровица у 2020.год.
Програм уређења, отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини града Сремска
митровица у 20202.години
Извештај о раду Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне
средине за 2018.годину
Одлука о доношењу измена и
допуна ПДР-а Блока између Улица
Светог Димитрија, Краља Петра I и
Стари шор у Сремској Митровици
Одлука о такси превозу путника на
територији
града
Сремска
Митровица
Програм
пословања
са
финансијским планом буџетског
корисника ПУ „Пчелица“ у 2020.год.
Програм уређења, отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини града Ср.Митровица
за 2020.год.
Извештај о раду Градске управе за
буџет и локални економски развој за
2019.годину
Извештај о раду у 2019. год. Градске
управе за здравствену и социјалну
заштиту
Одлука о усклађивању Просторног
плана територије Града Сремска

Апотека

Овлашћени
предлагач

Рок за
разматрање
и усвајање

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Сремска Митровица
Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину

1

Градско веће

јануар 2020.

Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину

Градско веће

јануар 2020.

Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

Градско веће

јануар 2020.

ПУ „Пчелица“
Сремска Митровица

Градско веће

јануар 2020.

Градска управа опште и
заједничке послове и имовину

Градско веће

јануар 2020.

Градска управа за буџет и
локални економски развој

Градско веће

јануар-фебруар
2020.

Градско веће

јануар-фебруар
2020.

Градско веће

фебруар 2020.

Градска управа за
пољопривреду и заштиту
животне средине
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
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Градска управа за здравствену
и социјалну заштиту
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и

Митровица
Програм
пословања
са
14.
финансијским планом буџетског
корисника ПУ „Пчелица“ у 2020.год.
Програм уређења, отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта у
2 својини
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
15.Бројјавној
града Ср.Митровица
за 2020.год.
Извештај о раду Градске управе за
16.
буџет и локални економски развој за
2019.годину
Извештај о раду у 2019. год. Градске
17.
управе за здравствену и социјалну
заштиту
Одлука о усклађивању Просторног
18.
плана територије Града Сремска
Митровица до 2028. године
Одлука о доношењу ПДР-а Блока
између државног пута IБ реда број
20, Улице Марсилијеве, Улице
19.
Тимочке дивизије и Стамбеног
насеља „Марко Перичин-Камењар“
у Сремској Митровици
Одлука и План о постављању и
уклањању објеката за депоновање и
20.
сепарацију речних агрегата на
водном земљишту на територији
Града Сремска Митровица
Одлука о изради ПГР-а целине 6 у
21.
Сремској Митровици
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Извештај о раду Градске управе за
образовање, културу и спорт за
2019.годину
Извештај о раду за 2019.годину

Одлука о комуналној милицији
Одлука о изради измена и допуна
Генералног урбанистичког плана
Града Сремска Митровица (ГУП)
Одлука о изради Плана детаљне
регулације Стамбеног блока „Јалија
3“ у Сремској Митровици
Одлука о изради Плана детаљне
регулације Блока „Балатин“ у
Сремској Митровици
Одлука о управљању гробљима и
сахрањивању и погребна делатност

29.

Одлука о јавним паркиралиштима на
територији
Града
Сремска
Митровица

30.

Одлука о јавној расвети

31.

Одлука о општинским путевима и
улицама на територији града
Ср.Митровица

32.

Одлука о одржавању чистоће

33.
34.

Извештај о стању безбедности
саобраћаја за период од 01.07. до
31.12.2019.
Годишњи програм заштите уређења
и коришћења пољопривредног
земљишта за 2020. год.
Закључак о одређивању надлежног

инспекцијске послове
ПУ „Пчелица“
Сремска Митровица

Градско веће

Градска управа опште и

Градско веће

Градска управа за буџет и
локални економски развој

Градско веће

јануар-фебруар
2020.

Градска управа за здравствену
и социјалну заштиту
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

јануар-фебруар
2020.

Градско веће

фебруар 2020.

Градско веће

фебруар 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

фебруар 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

фебруар 2020.

Градска управа за образовање,
културу и спорт

Градско веће

фебруар 2020.

Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
инспекцијске
послове
36
Градска управа за
пољопривреду и заштиту
животне средине

Градско веће

фебруар 2020.

Градско веће

фебруар 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

ГРАДА
МИТРОВИЦА
заједничкеСРЕМСКА
послове и имовину

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

јануар 2020.
јануар 2020.

31. јануар 2020

2

Митровица
30.

Одлука о јавној расвети

Одлука о општинским путевима и
31.Бројулицама
на
територији ЛИСТ
града
2
СЛУЖБЕНИ
Ср.Митровица
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

Одлука о одржавању чистоће
Извештај о стању безбедности
саобраћаја за период од 01.07. до
31.12.2019.
Годишњи програм заштите уређења
и коришћења пољопривредног
земљишта за 2020. год.
Закључак о одређивању надлежног
органа за давање у закуп и на
коришћење
пољопривредног
земљишта у државној својини
Закључак о одређивању надлежног
органа за давање на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини
Програм
мера
подршке
за
спровођење
пољопривредне
политике и политике руралног
развоја Града Сремска Митровица за
2020.годину
Извештај о раду установа културе,
спорта и туризма за 2019.годину
Извештај о раду у 2019.год. Центра
за
социјални
рад
„Сава“
Ср.Митровица
Извештај о раду у 2019.год. Дома
здравља Ср.Митровица
Извештај о раду у 2019.год. Апотеке
Ср.Митровица
Одлука о изради Плана детаљне
регулације за проширење и уређење
хуманог централног гробља у
Сремској Митровици
Одлука о изради Плана детаљне
регулације Стамбеног насеља „Стари
мост“ у Сремској Митровици
Одлука о изради Плана детаљне
регулације Блока „Стрелиште“ у
Сремској Митровици
Извештај о раду ЈП и привредних
друштава основаних од стране града
Ср.Митровица за 2019.год.
Одлука о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације Регионалне
депоније у Сремској Митровици
Одлука о изради Плана детаљне
регулације „Старо извориште“ са
фабриком воде митровачког
водовода у Сремској Митровици
Одлука о завршном рачуну
буџета града Ср.Митровица
за 2019. год.
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације Блока између Улица
Паробродске, Светозара Милетића,
Бранка Радичевића и реке Саве,
Град Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације
Стамбеног
блока
„Ледине“ у сеоском насељу
Бешеново, Град Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне

инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
Градско веће
март 2020.
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
и
Градско веће 31. јануар
март 2020.
ГРАДАкомуналне
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
2020
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
Градско веће
март 2020.
инспекцијске послове
Градска управа за саобраћај,
комуналне и
Градско веће
март 2020.
инспекцијске послове
Градска управа за
пољопривреду и заштиту
Градско веће
март 2020.
животне средине
Градска управа за
пољопривреду и заштиту
животне средине

Градско веће

март 2020.

Градска управа за
пољопривреду и заштиту
животне средине

Градско веће

март 2020.

Градска управа за
пољопривреду и заштиту
животне средине

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

март 2020.

Градско веће

април 2020.

Градско веће

април 2020.

Градско веће

април 2020.

Градско веће

април 2020.

Градско веће

мај 2020.

Градско веће

мај 2020.

Градско веће

мај-јун 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

јун 2020.

Градска управа
37 за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

јун 2020.

Установе културе, спорта и
туризма
Центар за социјални рад
„Сава“ Ср.Митровица
Дом здравља
Ср.Митровица
Апотека
Ср.Митровица
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Јавна предузећа и привредна
друштва
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за
буџет и локални економски
развој

Градска управа за урбанизам,

3

Одлука о изради Плана детаљне
регулације „Старо извориште“ са
47.
фабриком воде митровачког
водовода у Сремској Митровици
Одлука о завршном рачуну
48.
буџета града Ср.Митровица
Бројза 2019.
2 год.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације Блока између Улица
49.
Паробродске, Светозара Милетића,
Бранка Радичевића и реке Саве,
Град Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације
Стамбеног
блока
50.
„Ледине“ у сеоском насељу
Бешеново, Град Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне
51.
регулације Стамбеног блока „Алеја“
са парком у Сремској Митровици
Мере за повећање свеобухвата деце
обавезним припремним
предшколским програмом и уписом
52.
деце у први разред основне школе са
територије Града Сремска
Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације Просторног блока између
Улица Вука Караџића, Светозара
Милетића, Илариона Руварца и п
53.
Паробродске - блок око хотела
„Сирмијум“ у центру Града Сремска
Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације
подсистема
за
наводњавање „Јарачка Јарчина“ –
54.
део
регионалног
система
за
наводњавање „Срем“
55.
Кадровски план
56.

57.
58.

59.
60.

61.
62.

63.

64.

65.

Одлука о градским управама

Одлука о матичним подручјима на
територији
града
Сремска
Митровица
Одлука о репрограму дуга и
условном отпису камате
Извештај о извршењу Одлуке о
буџету Града Сремска Митровица за
период 01.01.-30.06.2020. године
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације централне зоне насеља
Лаћарак
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације између Улица
Фрушкогорска и Пинкијева у
Манђелосу, Град Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације проширења гробља у к.о.
Бешеново, Град Сремска Митровица
Одлука о одређивању делова обале и
воденог простора на реци Сави на
којима се могу градити
хидрограђевински објекти и
постаљати пловила
Измене и допуне плана и програма
установа културе, спорта и туризма
за 2020.год.
Измене и допуне
Програма
пословања са финансијским планом
буџетског корисника ПУ „Пчелица“

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
Градско веће
изградњу објеката
Градска управа за
буџет и локални економски
Градско веће
развој
ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

мај 2020.
мај-јун 2020.

31. јануар 2020

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

јун 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

јун 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

јун 2020.

Градска управа за образовање,
културу и спорт

Градско веће

јун 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

јул 2020.

Градско веће

јул 2020.

Градско веће

јул 2020.

Градско веће

јул 2020.

Градска управа опште и
заједничке послове и имовину

Градско веће

јул 2020.

Градска управа опште и
заједничке послове и имовину

Градско веће

јул 2020.

Градско веће

јул-август 2020.

Градско веће

август 2020.

Градско веће

август 2020.

Градско веће

август 2020.

Градско веће

август 2020.

Установе38
културе, спорта и
туризма

Градско веће

август-септембар
2020.

ПУ „Пчелица“

Градско веће

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градска управа опште и
заједничке послове и имовину
Градска управа опште и
заједничке послове и имовину

Градска управа за буџет и
локални економски развој
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

август-септембар
2020.

4

регулације између Улица
Градска управа за урбанизам,
Фрушкогорска и Пинкијева у
просторно планирање и
Градско веће
август 2020.
Манђелосу, Град Сремска Митровица
изградњу објеката
Одлука о доношењу Плана детаљне
Градска управа за урбанизам,
62.
регулације проширења гробља у к.о.
просторно планирање и
Градско веће
август 2020.
Бешеново, Град Сремска Митровица
изградњу објеката
БројОдлука
2 о одређивању
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
31. јануар 2020
делова обале
и ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
воденог простора на реци Сави на
Градска управа за урбанизам,
63.
којима се могу градити
просторно планирање и
Градско веће
август 2020.
хидрограђевински објекти и
изградњу објеката
постаљати пловила
Измене и допуне плана и програма
64.
установа културе, спорта и туризма
Установе културе, спорта и
Градско веће
август-септембар
за 2020.год.
туризма
2020.
Измене и допуне
Програма
пословања са финансијским планом
август-септембар
65.
буџетског корисника ПУ „Пчелица“
ПУ „Пчелица“
Градско веће
2020.
у 2020.г.
66.
Усвајање
Стратегије
развоја Градска управа за здравствену
социјалне заштите 2020-2025.година
и социјалну заштиту
Градско веће
септембар 2020.
Одлука о доношењу измена и
допуна Плана генералне регулације Градска управа за урбанизам,
67.
целине 2-источни део насеља
просторно планирање и
Градско веће
септембар 2020.
Сремска Митровица
изградњу објеката
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације Дела комплекса РТЦ Градска управа за урбанизам,
68.
„Лука Легет“ са лучким подручјем у
просторно планирање и
Градско веће
септембар 2020.
Сремској Митровици
изградњу објеката
69.
Извештај о раду ПУ „Пчелица“ у
ПУ „Пчелица“
школској 2019/2020.год.
Ср.Митровица
Градско веће
септембар 2020.
70.
Годишњи план рада ПУ „Пчелица“
ПУ „Пчелица“
за школску 2020/2021.год.
Ср.Митровица
Градско веће
септембар 2020.
Извештај о извршењу Одлуке о
Градска управа за
71.
буџету града Срем. Митровица за
буџет и локални економски
Градско веће
октобар-новембар
период 01.01.-30.09.2020.године
развој
2020.
Одлука о накнадама за коришћење
Градска управа за
72.
јавних површина за територију града
буџет и локални економски
Градско веће
октобар 2020.
Сремска Митровица
развој
Одлука о одређивању зона на
Градска управа за
територији
града
Сремска
буџет и локални економски
Градско веће
октобар 2020.
73.
Митровица за утврђивање накнада
развој
за коришћење јавних добара
Градска управа за
74.
Одлука о локалним комуналним
буџет и локални економски
Градско веће
октобар 2020.
таксама
развој
Одлука о доношењу Плана Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
Градско веће
октобар 2020.
61.

75.

76.
77.

78.

79.

генералне регулације целине 1централни део насеља Сремска
Митровица
Одлука о изради Плана детаљне
регулације Гробља за кућне
љубимце „Вечни азил“ у Сремској
Митровици
Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације дела приобаља реке Саве
у Граду Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне
регулације Зоне насеља породичног
становања „Блок Б“ - северно од
Улице Александра Карађорђевића у
Сремској Митровици
Одлука о утврђивању просечних
цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за
2021.годину на територији града
Сремска Митровица

изградњу објеката

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

октобар 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката

Градско веће

новембар 2020.

Градско веће

новембар 2020.

Градско веће

новембар 2020.

Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и
изградњу објеката
Градска управа за
буџет и локални
економски
39
развој
Градска управа за

5

регулације Гробља за кућне
просторно планирање и
Градско веће
октобар 2020.
љубимце „Вечни азил“ у Сремској
изградњу објеката
Митровици
Одлука о доношењу Плана детаљне Градска управа за урбанизам,
77. регулације дела приобаља реке Саве
просторно планирање и
Градско веће
новембар 2020.
Сремска
Митровица ЛИСТ ГРАДА
изградњу
објеката МИТРОВИЦА
Броју Граду
2
СЛУЖБЕНИ
СРЕМСКА
31. јануар 2020
Одлука о изради Плана детаљне
регулације Зоне насеља породичног
78. становања „Блок Б“ - северно од Градска управа за урбанизам,
Градско веће
новембар 2020.
Улице Александра Карађорђевића у
просторно планирање и
Сремској Митровици
изградњу објеката
Одлука о утврђивању просечних
цена квадратног метра
Градска управа за
одговарајућих непокретности за
буџет и локални економски
Градско веће
новембар 2020.
79. утврђивање пореза на имовину за
развој
2021.годину на територији града
Сремска Митровица
Градска управа за
80. Одлука о буџету града Срем.
буџет и локални економски
Градско веће
октобар-децембар
Митровица за 2021. годину
развој
2020.
Програм
пословања
ЈП
и
привредних друштава основаних од Јавна предузећа и привредна
Градско веће
децембар 2020.
81. стране града Ср.Митровица за
друштва
2021.год.
Одлука о доношењу Плана Градска управа за урбанизам,
82. генералне регулације насеља Јарак
просторно планирање и
Градско веће
децембар 2020.
изградњу објеката
83. Програм рада Скупштине града
Стручна служба
Сремска Митровица за 2021. год.
Скупштине града
Градско веће
до краја 2020.
76.

V
V 12.
О реализацији овог Програма стараће се Стручна служба Скупштине
града
Сремска
Митровица.
На основу
члана
94 став
1, Закона
О реализацији овог Програма
о планирању и изградњи („Сл. Гласник
стараће се Стручна служба Скупштине
РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10
VI
града Сремска Митровица.
– одлука УС, 24/11, 121/2012,42/2013 –
Програм рада ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града Сремска
одлука УС и 50/2013 – одлука УС,132/2014,
Митровица“.
145/2014,83/2018 и 31/2019 ), Правилника
VI
о садржини, поступку и начину доношења
Програма
уређивања
грађевинског
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Програм рада ступа на снагу даном
земљишта („Сл. гласник РС“ број 27/2015) и
доношења, а биће објављен у „Службеном
члана 35 тачка 6 и 7 Статута Града Сремска
Број:
021-9/2020-I
листу града Сремска Митровица“.
Митровица (“Сл.лист Града Сремска
Дана: 31.01.2020.године
Митровица“ број 3/2019 и 5/2019-испр.)
Сремска Митровица
и на основу исказаних потреба изградње
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
објеката
комуналне
инфраструктуре,
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
МИТРОВИЦА
Скупштина
Града
Сремска
Митровица,
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента,
с.р. на
Број: 021-9/2020-I
седници одржаној дана 31.01.2020.године
Дана: 31.01.2020.године
доноси:
Сремска Митровица		
			
				
ПРОГРАМ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
УРЕЂЕЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА 6
Томислав Јанковић,
У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
маст.инж.менаџмента, с.р.
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У
2020. ГОДИНИ
40

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Обрађивач: Градска управа за опште
и заједничке послове и имовину Града
Сремска Митровица
Предлагач: Градско веће Града Сремска
Митровица
Разматра и усваја: Скупштина Града
Сремска Митровица
Програм уређења грађевинског
земљишта урађен је на основу Закона
о планирању и изградњи („Сл.Гласник
РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10
– одлука УС, 24/11, 121/2012,42/2013 –
одлука УС и 50/2013 – одлука УС,132/2014,
145/2014,83/2018 и 31/2019 ), и Правилника
о садржини, поступку и начину доношења
Програма
уређивања
грађевинског
земљишта (“Сл. гласник РС” број 27/2015).
Основе за израду програма су и:
1. Програм уређења градског
грађевинског земљишта за цело подручје
града (Генерални урбанистички план и
планови детаљне регулације),
2. Стратегија одрживог развоја Града
Сремска Митровица 2010-2020
3. преузете обавезе по основу накнаде
за уређење грађевинског земљишта,
4. студије, анализе и пројекти,
5.
приоритети
произашли
из
постојећег
стања
комуналне
инфраструктуре у односу на потребе и 6.
приоритети произашли из захтева грађана,
месних заједница и јавне расправе.
Програм
обухвата
радове
и
активности на:
а)
припремању
грађевинског
земљишта за изградњу (прибављање
земљишта,
израда
урбанистичке
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документације, геодетских и других
подлога, инжењерско техничка испитивања
земљишта,
санациони
радови
и
рашчишћавање земљишта).
б)
комунално
опремање
грађевинског
земљишта
(изградња
објеката водоснабдевања и канализације,
саобраћајних
површина
и
уређење
слободних површина и других објеката
комуналне инфраструктуре). Финансирање
дела радова на изградњи водоводне мреже
и друге инфраструктуре у складу са
законом вршиће се из наменски остварених
прихода У склопу програма за 2020. годину
планиран је завршетак инфраструктурних
пројеката започетих у 2019. години. Обим
и врста радова планирани су на бази
расположивих буџетских средстава за ову
намену.За изградњу Основне школе “Јован
Поповић”,санацију објекта „Бубамара“
предшколске установе Пчелица у Сремској
Митровици и Лаћарку као и за изградњу
саобраћајница
са
атмосферском
канализацијом,
паркинг
простором,
пешачким стазама и јавном расветом за
зграде припадника снага безбедности
обезбеђени су и други извори финансирања
с обзиром да су потребна средства за ову
намену далеко изнад буџетских могућности.
Информациона основа за израду Програма
је Програм рада Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину, који
је усклађен са буџетом Града Сремска
Митровица.
Програм је у потпуности усклађен
са Стратегијом одрживог развоја Града
Сремска Митровица 2010-2020 где су
извршене процене укупног и економског
развоја Града Сремска Митровица као
и усклађеност Програма са циљевима
просторног
развоја
Града
Сремска
Митровица.
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Програмом
је
предвиђено
остваривање
планских
поставки
предвиђених у глави II Програма а
који се односе на системе комуналне
инфраструктуре.
У случају потребе, инвестиционих
захтева и неопходног развоја комуналне
инфраструктуре, могуће су измене и допуне
Програма , по поступку његовог доношења
уз иницијативу обрађивача - Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину
Града Сремска Митровица.
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-

закупнина за грађевинско земљиште;
- отуђења грађевинског земљишта;
- конверзије права коришћења,
односно права закупа у складу са Законом;
- и других извора у складу са
Законом.
Радови на уређењу грађевинског
земљишта за 2020. годину су представљени
према врсти објеката која су предмет
изградње, са исказаним локацијама и
вредностима радова, како следи:

II

I ПРИПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

А. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Уређење грађевинског земљишта
вршиће се према расположивим средствима
која су за ове намeне предвиђена Одлуком
o буџету Града Сремска Митровица за 2020.
годину (средства усмерена ка Градској
управи за опште и заједничке послове
и имовину) у износу од 122.359.801,78
динара.
У оквиру уређења грађевинског
земљишта подразумевају се радови на
припремању и опремању грађевинског
земљишта.
Радови на уређењу грађевинског
земљишта који нису обухваћени овим
Програмом могу се изводити, под условом
да се обезбеде посебна средства за
финансирање и да ти радови не утичу на
извршење радова утврђених Програмом.
Финансијска средства за уређење
грађевинског земљишта обезбеђују се из
средстава остварених од:
- доприноса за уређење грађевинског
земљишта;

Програмом је обухваћена израда
урбанистичко - техничке и пројектне
документације са ревизијом, која је
неопходна за реализацију програма у
2020. години (недостајућа) и очекиваних
пројеката
у
наредним
годинама.
25.000.000,00
За израду урбанистичко - техничке и
пројектне документације задужено је ЈП за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица по повереном овлашћењу.
1. ГЕНЕРАЛНИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
(ГУПСМ)
2. ПРОСТОРНИ ПЛАН
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА (ППТГСМ)
- усклађивање са Законом
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3. ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
- План генералне регулације дела
насеља Исток 2
- План генералне регулације насеља
Јарак
- План генералне регулације
целине 1 – централни део насеља Сремска
Митровица
- План генералне регулације целина
4 - северни део Града Сремска Митровица

Сремска Митровица
- План детаљне регулације блока
изме улица Булевар Константина Великог,
насеља Стари мост, Босутски пут и Ђуре
Даничића Град Сремска Митровица
- План детаљне регулације централне
зоне насеља Мачванска Митровица
Комунални објекти
План
детаљне
регулације
изворишта воде митровачког водовода к.о.
Мартинци Град Сремска Митровица
- План детаљне регулације “Старо
извориште” и фабрика воде митровачког
водовода к.о. Саремска Митровица Град
Сремска Митровица
- План детаљне регулације гробља за
кућне љубимце „Вечни азил“ Град Сремска
Митровица
План
детаљне
регулације
Регионалне депоније - измене и допуне
План
детаљне
регулације
подсистема за наводњавање Манђелос –
Петровци

1. ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Инфраструктура
План
детаљне
регулације
саобраћајнице дела приобаља реке „Сава 1”
у Граду Сремска Митровица,
План
детаљне
регулације
непосредног окружења пешачког моста у
Сремској Митровици.
Привредне зоне
План
детаљне
регулације
регионалне депоније у Сремској Митровици
– измене и допуне,
План
детаљне
регулације
саобраћајница у индустријској зони
Сремска Митровица
- План детаљне регулације радне
зоне у Манђелосу
Градски блокови
- План детаљне регулације блока
између улица Паробродске, Светозара
Милетића, Бранка Радичевића и реке Саве,
Град Сремска Митровица
- План детаљне регулације блока
између улица Прве јалијске и Филипа
Вишњића – Блок “Бара Јалија Запад” Град
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Остало
- Планови детаљне регулације за
потребе озакоњења и на захтев познатог
инвеститора – по потреби.
				
2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ПДР,
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- Урбанистички пројекти као разрада

Пројекти
парцелације
и
препарцелације за потребе легализације,
Пројекти
парцелације
и
препарцелације за потребе додела парцела
непосредном погодбом,
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Пројекти
парцелације
и
препарцелације за потребе прибављања
земљишта за јавну намену - спровођење
ПДР.

- средства за ову намену обезбеђена
су из буџета Града Сремска Митровица
у износу 69.595.000,00
- и трансферних средстава Управе за
капитална улагања АП Војводине
73.745.000,00

		
5. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА
Б. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Одржавање спортске инфраструктуре
21.240.000,00
- У планском периоду финансијским
планом Управе опредељено је 12.000.000,00
динара од чега је половина из средстава
„Министарства трговине, туризма и
телекомуникација“ као подстицај за
„Инфраструктурно
уређење
објеката
спортско рекреативног садржаја“ у
локалним самоуправама.

Прибављање – откуп земљишта
предвиђеног планском документацијом
врши се
ради опремања објектима
инфраструктуре. Средства за прибављање
земљишта предвиђена су у Буџету Града,
у износу од 10.000.000,00 динара, а
реализоваће се преко Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину и то
за спровођење поступака експропријације
и прибављања земљишта у јавну својину
Града Сремска Митровица непосредном
погодбом.

Предшколско васпитање и образовање
10.034.000,00
- Санација објекта „Бубамара“
предшколске установе Пчелица у Сремској
Митровици
2.034.000,00

УКУПНО ПРИПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ( А+Б):
35.000.000,00

- Санација објекта вртића у Лаћарку
8.000.000,00

II ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Реконструкција „Дома културе“ у
сеоским месним заједницама Босут, Дивош,
Мартинци
3.100.000,00

Радови на опремању грађевинског
земљишта подразумевају изградњу објеката
инфраструктуре:
1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ:
Изградња Основне школе “Јован
Поповић” у Сремској Митровици
завршетак I фазе и II фаза
143.340.000,00

31. јануар 2020
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УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ:
177.714.000,00
2

Митровица је највећим делом сачињена
од модернијих светиљки с натријумовим
извором светла. Осветљење ужег дела града
је махом изведено подземно, с металним
поцинчаним стубовима и квалитетнијим
светиљкама, које поред основне функције
могу имати и декоративни карактер. У
другом делу града се у највећој мери
примењује
надземно
решење
јавне
расвете, с армирано бетонским стубовима
те одговарајућим лирама и светиљкама.
Тренутно се на подручју града налази око
10.000,00 светиљки и око 240 мерних места.
На градском подручју се налази око 20
км неосветљених улица, које је потребно
осветлити. Мање од 1.000 светиљки у граду
је старије од 30 година и то су светиљке са
живиним извором светла које је потребно
реконструисати.

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА

2.1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА
-

Изградња
саобраћајница
са
атмосферском
канализацијом,
паркинг
простором,
пешачким
стазама и јавном расветом за зграде
припадника
снага
безбедности.
Пројекат је финансиран средствима
„Министарства
грађевинснрства,
саобраћаја и инфраструктуре“ у износу
60.000.000,00, а делом из буџета града.
71.967.801,78

УКУПНО ИЗГРАДЊА
САОБРАЋАЈНИЦА :71.967.801,78
						
3. ИЗГРАДЊА KАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ

Такође
због
задовољења
фотометријских захтева, као и због
дотрајалости постојећих стубова неопходно
је заменити део постојећих стубова. Овде
се већим делом ради о дотрајалим дрвеним
стубовима које би требало заменити
армирано-бетонским стубовима. Обзиром
да су ово нешто једноставнија решења
расвете, самим тим су и јефтинија.

3.1. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ		
- Наставак изградња фекалне
канализације у Лаћарку
5.000.000,00

Изградња
комуникационих
и
електричних водова подразумева изградњу
декоративне расвете на пошачком мосту
у склопу реконструкције истог, изградња
нове јавне расвете на кеју, као и нову јавну
расвету на новој кружној раскрсници код
радиначке петље, тачније од аутопута до
кружне раскрснице.
7.990.000,00

УКУПНО ЗА ИЗГРАДЊУ
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ :
5.000.000,00
4. ИЗГРАДЊА КОМУНИКАЦИОНИХ И
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
		
ОБЈЕКАТА
Постојећа расвета у граду Сремска

31. јануар 2020
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УКУПНО
ЗА
ИЗГРАДЊУ
КОМУНИКАЦИОНИХ И
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА:
7.990.000,00

* парцела бр.8079/16 површина
					
548 м2
- Јарачки пут - код Провамина - пут
Сремска Митровица - Јарак
* парцела бр.5910/1
површина
					
5.035 м2
- Јанка Веселиновића
* парцела бр.7829/320 површина
					
1.283 м2
- Радна зона Манђелос к.о. Манђелос
* парцела бр.1822/1
површина
				
79.727 м2
Отуђење наведене парцеле је могуће
након окончања пројеката парцелације и
препарцелације.

УКУПНО ЗА ОПРЕМАЊЕ И
УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА :
262.671.801,78

III
ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- ради изградње објеката -

- Радна зона „Гргуревци“ к.о. Гргуревци
* парцела бр.2791/18
површина
					
4.358 м2
* парцела бр.2791/19
површина
					
5.047 м2
* парцела бр.2791/20
површина
					
3.452 м2
* парцела бр.2791/21
површина
					
7.304 м2
* парцела бр.2791/22
површина
					
5.721 м2
* парцела бр.2791/23
површина
					
4.085 м2
-Улица Сремска - центар к.о. Mартинци
* парцела бр.1900/1
површина
					
1.686м2

1. ПРОИЗВОДНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ
ОБЈЕКТИ
За потребе изградње производних
и комерцијалних објеката у 2020.г. ће се
обезбедити грађевинско земљиште на
следећим локацијама у Граду Сремска
Митровица:
- Индустријска зона „потес Језеро“
- парцела бр. 8928/6
површина 32.965
					
м2
- парцела бр. 8928/9
површина 28.695
					
м2
Отуђење наведених парцела је могуће
након окончања пројеката парцелације и
препарцелације.
- Вишњевачка и Марка Аурелија
* парцела бр.8210/18 површина
					
342 м2
* парцела бр.8210/19 површина
					
1.200 м2

31. јануар 2020

Отуђење наведене парцеле је
могуће након окончања поступка брисања
објеката уписаних у катастарском операту и
окончања поступка препарцелације
- као и друге грађевинске парцеле
предвиђене планским актима а за чијим
се отуђењем искаже у потреба у 2020 - ој
години.
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2. СТАМБЕНИ - СТАМБЕНО
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

од
0.04.60 ха
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛАЋАРАК
- стамбено насеље „Ледине“ Лаћарак
10 парцела
* парцела бр.3703/88
у
површини од
0.06.91 ха
*
парцела бр.3703/89
у површини
од
0.08.43 ха
*
парцела бр.3703/92
у површини
од
0.08.53 ха
*
парцела бр.3703/93
у површини
од
0.08.56 ха
*
парцела бр.3703/94
у површини
од
0.08.59 ха
*
парцела бр.3703/96
у површини
од
0.08.65 ха
*
парцела бр.3703/97
у површини
од
0.08.67 ха
*
парцела бр.3703/99
у површини
од
0.08.73 ха
*
парцела бр.3703/118
у површини
од
0.08.98 ха
*
парцела бр.3703/123
у површини
од
0.06.23 ха

У току 2020. године обезбедиће
се 25 грађевинских парцела за изградњу
породичних стамбених објеката и пословно
стамбених објеката и то на следећим
локацијама:
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- улица Васе Касапског
* парцела бр.5276/54
од
0.04.79 ха
- Др Слободана Малетића
* парцела бр.7819/16
од
0.04.82ха

1 парцелa
у површини

1 парцела
у површини

- Крушедолска
1 парцела
*
парцела бр.8077/116
у
површини од
0.04.80ха
- Променада
* парцела бр.4975
од
0.04.91ха

1 парцела
у површини

*

Отуђење наведене парцеле је могуће
након окончања пројеката парцелације и
препарцелације.
НАСЕЉЕНО МЕСТО
МИТРОВИЦА

МАЧВАНСКА

Мачванска Митровица - Криваја
		
3 парцеле
*
парцела бр.1126/10
у површини
од
0.05.28 ха
*
парцела бр.1126/17
у површини
од
0.05.58 ха
*
парцела бр.916/5
у површини

31. јануар 2020

-

насељено место Дивош

*

парцела бр.6303/2
од
0.10.13 ха
парцела бр.6303/3
од
0.09.86 ха
парцела бр.6303/4
од
0.09.59 ха

*
*

47

улица Радничка Лаћарак
1 парцела
парцела бр.2123
у површини
од 0.02.19 ха

3 парцеле
у површини
у површини
у површини

-

насељено место Шуљам

*

парцела бр.65/4

2 парцеле
у површини

Број 2

*
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од
0.10.20 ха
парцела бр.620/3
од
0.12.00 ха

непосредне
погодбе
у
случајевима
прописаним чланом 100. Закона о
планирању и изградњи.

у површини

- насељено место Сремска Рача
*

4. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА

2 парцеле
у површини од

парцела бр.385/2
0.02.73 ха
*
парцела бр.386/2
у површини од
0.04.16 ха
Наведене парцеле чине једну
грађевинску парцелу.

Основни носилац организације
извршења Програма је Градска управа за
опште и заједничке послове и имовину
Града Сремска Митровица која је
и
носилац појединих стручних послова
који су карактеристични за највећи број
локација - носилац обавезе благовременог
прикупљања и достављања података
о извршењу Програма на појединим
локацијама.
Редовни извештај о извршењу
Програма се Скупштини Града Сремска
Митровица најмање једном годишње а
најкасније до децембра месеца текуће
године.
Скупштина
Града
Сремска
Митровица разматра извештај о извршењу
Програма и предлаже одговарајуће мере у
циљу његове ефикасније реализације.

- као и друге грађевинске парцеле
предвиђене планским актима а за чијим
се отуђењем искаже у потреба у 2020 - ој
години.
Грађевинско земљиште се отуђује
ради изградње објеката у складу са
планским документом.
Грађевинско земљиште предвиђено
овим Програмом отуђује се по тржишним
ценама.
Изузетно грађевинско земљиште
– парцеле у индустријској зони “Језеро”
могу бити предмет отуђења и по нижој
цени, у ком случају, на иницијативу
заинтересованог лица, Градско веће доноси
Закључак којим покреће поступак отуђења
грађевинског земљишта по цени нижој од
тржишне.

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ”Службеном
листу Града Сремска Митровица„.

3. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ
ПОГОДБЕ
По захтеву заинтересованог лица,
уколико су испуњени услови прописани
Законом и Одлуком, грађевинско земљиште
у јавној својини Града, отуђује се путем

31. јануар 2020
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-43/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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13.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице
(“Службени
лист
града
Сремска
Митровица“,
бр.3/2019
и
5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
I
ДОНОСИ СЕ Програм одржавања
чистоће на јавним површинама за 2020.
годину у Сремској Митровици.
II
Саставни део овог Закључка чини
Програм одржавања чистоће на јавним
површинама за 2020.годину у Сремској
Митровици.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 352-66/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
							
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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14.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице,
(„Службени
лист
града
Сремска
Митровица“,
бр.3/2019
и
5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
I
ДОНОСИ СЕ Програм одржавања
и уређења градске плаже у Сремској
Митровици за 2020.годину.
II
Саставни део овог Закључка је
Програм одржавања и уређења градске
плаже у Сремској Митровици за 2020.
годину.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА
МИТРОВИЦА
Број: 352-65/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица

СРЕМСКА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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Под уређеним простором за јавну плажу подразумева се:
* видно обележавање копненог и воденог простора плаже;
* уређење простора за пешаке;
* обезбеђен одређен број кабина, тушева и чесми са пијаћом водом;
* исправност кабина и других објеката;
* уређен прилаз тушевима и њихова исправност;
* обезбеђена текућа вода и санитарни чвор;
* очишћен приобални терен плаже од речног наноса и нечистоћа;
* обезбеђен и уређен простор за купање, сунчање, одмор и рекреацију;
* обезбеђен простор за купање непливача;
* обележен простoр за играње лоптом;
* обезбеђена спасилачка служба са опремом;
* организовано дежурство лица за спасавање, пружање прве помоћи, одржавање реда и чистоће;
* обезбеђен потребан број корпи за отпатке и организовано њихово пражњење;
* контрола хемијске и бактериолошке исправности воде у току читавог периода рада градске плаже и обавештавање корисника о томе;
* дезинфекција, дезинсекција и дератизација градске плаже;
* обезбеђени други услови за функционисање плаже;
За коришћење градске плаже за купање, сунчање, одмор и рекреацију не плаћа се накнада.
Купалишна сезона траје од 10. јуна до 10. септембра.
Рад купалишта траје од 10. јуна до 10 септембра, у том периоду ће се обављати радови на:
-обезбеђењу спасилачке службе са опремом;
-организованом дежурству лица за спасавање, пружање прве помоћи, одржавање реда и чистоће;
-контроли хемијске и бактериолошке исправности воде и обавештавању корисника;
-дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији градске плаже;
-обезбеђењу функционисања тушева.
Радно време купалишта је од 10,00 - 20,00 часова.

Градском плажом се сматра посебно уређен копнени и водени простор на левој обали реке Саве, стационаже од км 138+080 до км 138+380 км, опремљен
одговарајућом инфраструктуром, објектима и уређајима, намењен за купање, одмор, разоноду и рекреацију.

ПРОГРАМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗА 2020. год.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ДАТУМ: 16. 01. 2020.
БРОЈ:
352-15/2020-V
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Разастирање и планирање песка

6
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АВГ
кол.

СЕП
кол.
укупна
кол.

m³

m³

m³

m³

m³

10,00

10,00

10,00

200,00

200,00

10,00

10,00

10,00

200,00

200,00

15.000,00

ЈУЛ
кол.

m² 15.000,00

ЈУН
кол.
7.735,00

МАЈ
кол.

7.735,00

m²

јед.
мер.

2.400,00

155,00

2.200,00

155,00

2.200,00

22,00

22,00

цена
дин.

103.710,00

1.018.720,00

310,00

4.400,00

6.200,00

88.000,00

пдв 20 %
дин.

4.800,00
50.017,00

33.000,00

17.017,00

пдв 10 %
дин.

24.000,00

1.550,00

22.000,00

31.000,00

440.000,00

330.000,00

170.170,00

услуге
дин.

1.172.447,00

28.800,00

1.860,00

26.400,00

37.200,00

528.000,00

363.000,00

187.187,00

укупно
дин.

1

Припремнни радови и одржавање

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

пауш.

јед.
мер.

МАЈ
кол.
1

ЈУН
кол.

ЈУЛ
кол.

АВГ
кол.

СЕП
кол.

Page 2

укупна
кол.
1

цена
дин.
250.000,00

услуге
дин.
250.000,00
250.000,00

пдв 10 %
дин.
25.000,00
25.000,00

0,00

пдв 20 %
дин.

укупно
дин.
275.000,00
275.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

р.б.

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ОДРЖАВАЊЕ
рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 09. 2020. год.
Пре почетка купалишне сезоне све објекте и реквизите поправити и офарбати. Током купалишне сезоне потребно је одржавати реквизите и наведену опрему која је била ускладиштена, као и постојећу опрему и објекте на
градској плажи: санитарни чвор, бетонске клупе и столове, бетонски столови за стони тенис, бицикларници, тушеви, стубови за канте, огласне табле, мрежа око одбојкашког игралишта и др.

II ПРИПРЕМА, МОНТАЖА, ОДРЖАВАЊЕ, ДЕМОНТАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ

Набавка и разастирање ризле на
сервисној
саобраћајници.

Набавка и превоз песка

5

7

Разастирање и планирање фракцијесепарирани шљунак 4-8.

Кошење траве, сакупљање траве и
свих нечистоћа, утовар и одвоз на
градску депонију
Припрема пешчане подлоге за
насипање фракције.
300 х 50 м
Набавка и превоз чисте фракцијешљунак сепарирани од 4-8

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

4

3

2

1

р.б.

рок за извођење радова 20. 05. - 10. 06. 2020.

I ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ ЗА КУПАЊЕ, СУНЧАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ
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Транспорт и монтажа

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

пауш.

јед.
мер.

МАЈ
кол.
1

ЈУН
кол.

ЈУЛ
кол.

АВГ
кол.

СЕП
кол.
укупна
кол.
1

цена
дин.
110.833,00

услуге
дин.
110.833,00
110.833,00
пдв 10 %
дин.
11.083,30
11.083,30
0,00

пдв 20 %
дин.

укупно
дин.
121.916,30
121.916,30

63

Демонтажа

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

пауш.

јед.
мер.

МАЈ
кол.

ЈУН
кол.

ЈУЛ
кол.

АВГ
кол.

СЕП
кол.
1
укупна
кол.
1

цена
дин.
110.833,00

услуге
дин.
110.833,00
110.833,00
пдв 10 %
дин.
11.083,30
11.083,30

0,00

пдв 20 %
дин.

укупно
дин.
121.916,30
121.916,30

Складиштење

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

пауш.

јед.
мер.

МАЈ
кол.

ЈУН
кол.

ЈУЛ
кол.

АВГ
кол.

СЕП
кол.
1
укупна
кол.
1

цена
дин.
78.700,00

услуге
дин.
78.700,00
78.700,00

пдв 10 %
дин.
7.870,00
7.870,00

0,00

пдв 20 %
дин.

укупно
дин.
86.570,00
86.570,00

р.б.

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

јед.

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГ

СЕП

Page 3

укупна

цена

услуге

пдв 10 %

пдв 20 %

укупно

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

5. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 09. 2020. год.
Прочишћавање канализационих цеви између тушева пре почетка купалишне сезоне и током купалишне сезоне по потреби, као и отклањање евентуалних кварова на водоводу. Сипање антифриза пре зиме у wc шоље.

4

р.б.

4. СКЛАДИШТЕЊЕ ОПРЕМЕ ВАН СЕЗОНЕ
рок за извођење радова је од 10. 09. 2020. до 20. 05. 2021. год.
Складиштење реквизита за плажу: љуљашке, клацкалице, славине за воду, тушеви, контејнер за хитну помоћ (1 ком), кабине за пресвлачење (6 ком), канте за отпатке (18 ком.), рампе (1 ком.), чамац (1 ком.),
пента Јамаха (1 ком.), резервоар за пенту (1ком.), бове велике (2 ком.), бове средње (3 ком.), бове мале (4 ком.), бове пливајуће (8 ком.), весло за чамце (1 ком.), ланац 6*7 м, спојке за сајлу (42 ком.), катанац за чамац (1ком.),
канапи (350 м.), бетонски тегови (17 ком.), противпожарни апарати (2 ком.) и демонтажних корпи за отпатке (30 ком.).

3

р.б.

3. РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
рок за извођење радова је од 10. 09. до 15. 09. 2020. год.
На крају купалишне сезоне извршити демонтажу, утовар, превоз до складишта, истовар и складиштење реквизита и опреме. Демонтирати и затворити постојеће инсталације (водовод, канализација и
електроинсталација).

2

р.б.

2. РАДОВИ МОНТАЖЕ
рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 06. 2020. год.
Транспорт и монтажа реквизита на плажу: љуљашке, клацкалице, славине за воду, тушеви, контејнер за хитну помоћ (1 ком), кабине за пресвлачење (6 ком), канте за отпатке (18 ком.), рампа (1 ком.), чамац (1 ком.),
пента Јамаха (1 ком.), резервоар за пенту (1ком.), бове велике (2 ком.), бове средње (3 ком.), бове мале (4 ком.), бове пливајуће (8 ком.), весло за чамце (1 ком.), ланац 6 х 7 м, спојке за сајлу (42 ком.), катанац за чамац (1ком.),
канапи (350 м.), бетонски тегови (17 ком.), противпожарни апарати (2 ком.) и демонтажних корпи за отпатке (30 ком.), спасилачка осматрачница (1 ком).
*Напомена: наведене реквизите, опрему и објекте поставити на предвиђена места и прикључити на постојеће инсталације пре почетка купалишне сезоне.

Број 2
31. јануар 2020

пауш.

мер.

1

кол.
1

кол.
1

кол.
1

кол.

кол.
4

кол.
22.500,00

дин.

18.000,00

0,00

90.000,00

дин.
18.000,00

дин.

90.000,00

дин.

108.000,00

108.000,00

дин.

УКУПНО II

Монтажа и демонтажа кутија и
осигурача
Испорука атеста и потврда о
исправности електроинсталација

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

3

1

ком

64

m²

Осликавање мурала по зидовима
санитарног чвора

3

10

45

60

30

МАЈ
кол.

ЈУН
кол.
10

ЈУЛ
кол.

р.б.

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

јед.
мер.

МАЈ
кол.

ЈУН
кол.

рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 09. 2020. год.
ЈУЛ
кол.

IV НАБАВКА И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА АМБУЛАНТУ

m²

m²

Набавка и постављање керамичких
плочица у санитарном чвору

2

Израда армирано бетонских стаза
d=15 cm са претходним
припремним радовима, ископ и
насипање шљунка.

ком

јед.
мер.

Набавка, фарбање и уградња
штафли и дасака на постојећим
клупама и трибинама код
одбојкашког терена

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

ЈУЛ
кол.

АВГ
кол.

АВГ
кол.

АВГ
кол.

СЕП
кол.

СЕП
кол.

3

СЕП
кол.

Page 4

укупна
кол.

10

45

60

40

укупна
кол.

1

6

укупна
кол.

цена
дин.

2.900,00

3.500,00

2.600,00

1.100,00

цена
дин.

10.000,00

15.000,00

цена
дин.

услуге
дин.

пдв 20 %
дин.

77.300

0

386.500

31.500,00

31.200,00

8.800,00

пдв 20 %
дин.

5.800,00

пдв 10 %
дин.

пдв 10 %
дин.

29.000,00

157.500,00

156.000,00

44.000,00

услуге
дин.

20.000,00
38.000,00

100.000,00
740.366,00

18.000,00

пдв 20 %
дин.

2.000,00
0,00
55.036,60

пдв 10 %
дин.

10.000,00

90.000,00

услуге
дин.

укупно
дин.

463.800

34.800,00

189.000,00

187.200,00

52.800,00

укупно
дин.

120.000,00
833.402,60

12.000,00

108.000,00

укупно
дин.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

4

ЈУН
кол.

рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 09. 2020. год.

1

р.б.

МАЈ
кол.

пауш.

јед.
мер.

III НОВА ОПРЕМА И НОВИ ОБЈЕКТИ

7

6

р.б.

6. МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА КУТИЈА ЗА ОСИГУРАЧЕ
рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 09. 2020. год.
Пре почетка купалишне сезоне извршити монтажу кутија за осигураче на привременим објектима и платоима. По завршетку купалишне сезоне демонтирати и ускладиштити исте, као и набавка и замена
сијалица на објекту тоалета. После израде инсталација извршити мерење и прибавити атест за исте.

5

Одржавање водоводне и
канализационе мреже

Број 2
31. јануар 2020

2

ком

1

1

Набавка водоводног и
канализационог материјала као и
санитарне опреме (славине, вентили,
сифони, wc шоље, писоари,
испирачи, тушеви...)

2

3

4

МАЈ
кол.

Поправка, замена и монтажа тушева,
водоводног и канализационог
материјала и опреме (славине,
вентили, сифони, wc шоље, писоари,
испирачи, тушеви...)

јед.
мер.

Монтажа и демонтажа водомера и
повезивање са водоводном и
ком
канализационом мрежом (тоалет и 3
туша)

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

1

р.б.

ЈУН
кол.

рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 09. 2020. год.

65

р.б.

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

јед.
мер.

МАЈ
кол.

ЈУН
кол.

рок за извођење радова је од 01. 06. до 10. 09. 2020. год.
ЈУЛ
кол.

1

1

ЈУЛ
кол.

ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРНА ОПРЕМА

1

АВГ
кол.

АВГ
кол.

СЕП
кол.

4

СЕП
кол.

Page 5

укупна
кол.

2

2

8

укупна
кол.

2

1

цена
дин.

35.000,00

25.000,00

4.000,00

цена
дин.

10.000,00

22.300,00

услуге
дин.

пдв 10 %
дин.

пдв 20 %
дин.

30.400,00

152.000,00

10.000,00

6.400,00

пдв 20 %
дин.

14.000,00

0,00

пдв 10 %
дин.

70.000,00

50.000,00

32.000,00

услуге
дин.

8.460,00

42.300,00

0,00

4.000,00

4.460,00

20.000,00

22.300,00

укупно
дин.

182.400,00

84.000,00

60.000,00

38.400,00

укупно
дин.

50.760,00

24.000,00

26.760,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

VI ХЕМИЈСКА И БАКТЕРИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ

V

2

1

Поправка постојећег контејнера за
хитну помоћ,
постављање водомера и израда
водоводног и канализационог
прикључка
и израда
прикључка
за
Испорука атеста
и потврда
о
исправности електроинсталација

паушално

паушално

паушално

Број 2
31. јануар 2020

анализа

1

4

5

66

3
1

1

13

АВГ
кол.
4

СЕП
кол.

1

јед.
мер.

Одржавање санитарних чворова,
контејнера за хитну помоћ,
пражњење корпи за отпатке,
одржавање хигијене у кабинама за
пресвлачење, око тушева, чишћење
и сакупљање свих нечистоћа (са
стаза, зелених и пешачких
дан
површина, простора за купање и
сунчање) у току радног времена.
Извођач је дужан да обезбеди
потребну количину материјала за
одржавање (тоалет папир, течни
сапун, папирне убрусе) за санитарни
чвор.

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

МАЈ
кол.

20

ЈУН
кол.

31

ЈУЛ
кол.

31

АВГ
кол.

10

СЕП
кол.

Page 6

92

укупна
кол.

2

3

40

укупна
кол.

15

17.600,00

цена
дин.

6.250,00

29.000,00

6.400,00

цена
дин.

33.000,00

1.619.200,00

услуге
дин.

161.920,00

пдв 10 %
дин.

пдв 20 %
дин.

71.100,00

355.500,00

17.400,00

51.200,00

пдв 20 %
дин.

2.500,00
0,00

пдв 10 %
дин.

12.500,00

87.000,00

256.000,00

услуге
дин.

99.000,00

495.000,00

0,00

99.000,00

495.000,00

31. јануар 2020
1.781.120,00

укупно
дин.

426.600,00

15.000,00

104.400,00

307.200,00

укупно
дин.

594.000,00

594.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1

р.б.

1

13

ЈУЛ
кол.

4

радно време од 6:00 до 22:00 часа. У пуној сезони потребно 6 извршиоца (по 3 у смени)

рок за извођење радова је од 10. 06. до 10. 09. 2020. год.

VIII ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

1

Дератизација. Врши се на целој
површини плаже пре купалишне
сезоне и још једанпут у току
купалишне сезоне.

2

опер.

1

Дезинсекција. Обавља се пре
пошетка купалишне сезоне на свим
опер.
травнатим површинама и по потреби
још једанпут у току сезоне.

ЈУН
кол.
10

МАЈ
кол.

опер.

јед.
мер.

Дезинфекција песка

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

1

р.б.

рок за извођење радова је од 01. 06. до 10. 09. 2020. год.

VII ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

1

Стална контрола хемијске и
бактериолошке исправности воде
(једанпут недељно), редовно
обавештавати кориснике. Анализу
воде вршити на три локације: мала
плажа,диспанзер на Сави, почетак
плаже код "Вала".

Број 2

3

јед.
мер.
дан

МАЈ
кол.

ЈУН
кол.
20

ЈУЛ
кол.
31

31

1

АВГ
кол.
31

31

1

СЕП
кол.
10

10

укупна
кол.
92

92

4

цена
дин.
23.220,00

1.836,00

22.400,00

услуге
дин.
2.136.240,00
пдв 10 %
дин.

16.891,20
187.771,20

168.912,00

8.960,00

1.877.712,00

89.600,00

0,00

пдв 20 %
дин.
427.248,00

67
30

11

ноћ

ЈУН
кол.
20

МАЈ
кол.

дан

јед.
мер.
31

31

ЈУЛ
кол.
31

31

АВГ
кол.
10

10

СЕП
кол.

Page 7

113

92

укупна
кол.

5.200,00

8.625,00

цена
дин.

117.520,00
276.220,00
703.468,00

158.700,00

пдв 20 %
дин.
587.600,00
0,00
0,00

пдв 10 %
дин.

1.381.100,00
3.517.340,00

793.500,00

услуге
дин.

радно време:
Дневни чувари: од 10. 06. - 10.09. 2020. од 6:00 до 22:00 часа, 4 извршиоца (2 извршиоца од 6:00 до 14:00 и 2 извршиоца 14:00 до 22:00 часа)

УКУПНО IX

Чуварска служба

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

рок за извођење радова је од 20. 05. до 10. 09. 2020. год.

Обавезе извођача радова су да уз понуду за сваког извршиоца приложе следеће :
* Потврду о пложеном стручном испиту за обављање спасилачке службе
* Уверење о положеном испиту за управљање чамцем
* Диплому о против-пожарној оспособљености.
Обавезе Даваоца услуга у погледу вршења спасилачке службе су :
* Чишћење плаже од грања, стакла и других нечистоћа у води - гњурањем и на обали.
* Обележавање простора за пливаче бовама и плутачама на даљину на којој се гарантује безбедност купача, пре почетка купалишне сезоне и одржавање током купалишне сезоне.
* Спашавање купача на води.
* Пружање прве помоћи на плажи и допремање угроженог лица до дежурног лекара.
* Свакодневно вођење дневника дежурстава у који ће се уписивати све инрервенције на плажи, а исти свакодневно достављати руководиоцу плаже на увид.
* Учествовање у одржавању реда на плажи.
* Превоз радника на дезинфекцији приобалног дела реке ( пре почетка купалишне сезоне и током купалишне сезоне ).
* Превоз стручног лица за хемијску и бактериолошку исправност воде.
* Обезбеђују простор за смештај извршилаца и опреме.
* Обезбеђују мазиво и гориво за чамац током купалишне сезоне.
* Обезбеђују недостајући материјал за опремање плаже (канап, карабињере, жабице, батерије, катанац, ланац и др.)

Радно време извршилаца од 10:00 до 20:00 часова (1 извршилац у чамцу и 4 извршиоца на обали, правилно распоређени, задужени за 300 м. плаже)

Спасилачка служба

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

20

1

1.657.320,00
4.220.808,00

705.120,00

952.200,00

укупно
дин.

укупно
дин.
2.563.488,00

2.065.483,20

185.803,20

98.560,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2

р.б.

1

р.б.

1

рок за извођење радова је од 10. 06. до 10. 09. 2020. год.

IX СПАСИЛАЧКА И ЧУВАРСКА СЛУЖБА

Постављање и пражњење контејнера дан

2

дан

Прање стаза, спортских терена и
скидање блата са косина за
чамце.Пре почетка сезоне и током
сезоне по потреби.

Број 2
31. јануар 2020

Пружање здравствених услуга

1

јед.
мер.
дан

МАЈ
кол.

ЈУН
кол.
20

АВГ
кол.
31

СЕП
кол.
10
укупна
кол.
92

цена
дин.
8.970,00

услуге
дин.
825.240,00

68

пдв 20 %
дин.
165.048,00

укупно
дин.
990.288,00

пдв 10 %
дин.
50.017,00
55.036,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.771,20
0,00

пдв 20 %
дин.
103.710,00
38.000,00
77.300,00
8.460,00
30.400,00
99.000,00
71.100,00
0,00
703.468,00

укупно
дин.
1.172.447,00
833.402,60
463.800,00
50.760,00
182.400,00
594.000,00
426.600,00
2.065.483,20
4.220.808,00

Page 8

пдв 10 %
пдв 20 %
укупно
825.240,00
0,00
165.048,00
990.288,00
дин.
дин.
дин.
дин.
ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ ЗА КУПАЊЕ, СУНЧАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ
1.018.720,00
50.017,00
103.710,00
1.172.447,00
9.410.678,00
292.824,80
1.296.486,00
10.999.988,80
∑=
ПРИПРЕМА, МОНТАЖА, ОДРЖАВАЊЕ, ДЕМОНТАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ
740.366,00
55.036,60
38.000,00
833.402,60
НОВА ОПРЕМА И НОВИ ОБЈЕКТИ
386.500,00
0,00
77.300,00
463.800,00
НАБАВКА И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА АМБУЛАНТУ
42.300,00
0,00
8.460,00
50.760,00
ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРНА ОПРЕМА
152.000,00
0,00
30.400,00
182.400,00
ХЕМИЈСКА И БАКТЕРИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ
495.000,00
0,00
99.000,00
594.000,00
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА
355.500,00
0,00
71.100,00
426.600,00
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
1.877.712,00
187.771,20
0,00
2.065.483,20
СПАСИЛАЧКА И ЧУВАРСКА СЛУЖБА
3.517.340,00
0,00
703.468,00
4.220.808,00

ПРУЖАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

X

услуге

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

дин.
ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ ЗА КУПАЊЕ, СУНЧАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ
1.018.720,00
ПРИПРЕМА, МОНТАЖА, ОДРЖАВАЊЕ, ДЕМОНТАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ
740.366,00
НОВА ОПРЕМА И НОВИ ОБЈЕКТИ
386.500,00
НАБАВКА И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА АМБУЛАНТУ
42.300,00
ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРНА ОПРЕМА
152.000,00
ХЕМИЈСКА И БАКТЕРИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ
495.000,00
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА
355.500,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
1.877.712,00
СПАСИЛАЧКА И ЧУВАРСКА СЛУЖБА
3.517.340,00
Page 8
услуге

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

пдв 10 %
дин.

Давалац услуга се обавезује да пружа здравствене услуге посетиоцима градске плаже сваког дана од 10:00 до 20:00 часова у периоду од 10.06. до 10.09.2020. год. са два извршиоца, један лекар и један техничар.
Давалац услуга обезбеђује медицинску оппрему за пружање прве помоћи (интернистички кревет, мобилни аспиратор, лонгете, лекове, завоје и др. санитетски материјал). За потребе медицинске службе обезбеђен је
контејнер за смештај опреме и пружање услуга.

ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ

р.б.

рок за извођење радова је од 10. 06. до 10. 09. 2020. год.
ЈУЛ
кол.
31

Давалац услуга се обавезује да пружа здравствене услуге посетиоцима градске плаже сваког дана од 10:00 до 20:00 часова у периоду од 10.06. до 10.09.2020. год. са два извршиоца, један лекар и један техничар.
Давалац услуга обезбеђује медицинску оппрему за пружање прве помоћи (интернистички кревет, мобилни аспиратор, лонгете, лекове, завоје и др. санитетски материјал). За потребе медицинске службе обезбеђен је
контејнер за смештај опреме и пружање услуга.

Ноћни чувари:
од 20. 05. - 10.09. 2020.јед.
радноМАЈ
време 22:00
до 6:00 часова,
ЈУН
ЈУЛ 2 извршиоца
АВГ
СЕП
услуге
укупна
цена
пдв 10 %
пдв 20 %
укупно
ОПИС ОПЕРАЦИЈЕ
Обавезе Даваоца услуга су да пре почетка
приложекол.
диплому окол.
против-пожарној
оспособљености,
чувара, воде дневник
који достављајудин.
на увид руководиоцу плаже,
кол.
кол.
кол.
кол.организују особље
дин. за пословедин.
дин. дежурставадин.
мер. рада
чувају опрему
хитне помоћи,
тушеве, бицикларнике.
за снабдевање искључиво
у периоду од 06:00 до 10:00
часова и специјална
возила по потреби.
Пружање
здравствених
услугадечије реквизите,
дан
20
31Задужени31су за рампу
10 и пропуштају
92 возила8.970,00
825.240,00
165.048,00
990.288,00

X ПРУЖАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

1

р.б.

рок за извођење радова је од 10. 06. до 10. 09. 2020. год.

X ПРУЖАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

Број 2
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
31. јануар 2020

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. јануар 2020

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

15.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремске Митровице,
(„Службени
лист
града
Сремска
Митровица“,
бр.3/2019
и
5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

Број: 352-67/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ЗАКЉУЧАК

I
ДОНОСИ СЕ Програм одржавања,
паркова, зелених и рекреационих површина
са планом санације заштићеног дрвореда
платана и планом уклањања штетне
вегетације на територији града Сремској
Митровици у 2020.години.

II
Саставни део овог Закључка је
Програм одржавања, паркова, зелених и
рекреационих површина са планом санације
заштићеног дрвореда платана и планом
уклањања штетне вегетације на територији
града Сремској Митровици у 2020.години.

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

69

70

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА

Кошење травњака

1.

1

м2

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

I

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

цена/ј.м.

$848,668.00

планира. кол.

1 – 11

бр.опер.

$44,999,942.16

$5,779,904.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СВЕ УКУПНО: $40,909,038.33 $4,090,903.83

ПРОГРАМ – 2020.
пдв 10 %
пдв 20 %
укупно дин
услуге
$24,927,009.33 $2,492,700.93
$27,419,710.26
$5,578,470.00 $557,847.00
$6,136,317.00
$1,262,146.00 $126,214.60
$1,388,360.60
$362,800.00
$36,280.00
$399,080.00
$2,790,778.00 $279,077.80
$3,069,855.80
$3,565,500.00 $356,550.00
$3,922,050.00
$960,000.00
$96,000.00
$1,056,000.00
$652,115.00
$65,211.50
$717,326.50
$810,220.00
$81,022.00
$891,242.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ред.
бр,

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

САДРЖАЈ:
ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ
ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА
УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОК. ПУТЕВА НА ТЕРИТ. ГРАДА
ЗАЛИВАЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ
АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊA ПАРКОВА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА СА ПЛАНОМ
САНАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА ШТЕТНЕ
ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2020. ГОДИНИ.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Број: 352-13 / 2020-V
Дана: 16.01.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Број 2
31. јануар 2020

71
###

###

м2

######### ### ###

1.3.2. Травњаци на равним теренима

2

м2

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

м2

м2

м2

######### ### ###

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

Повремено одржавани травњаци ( пет операција годишње )
Кошење травњака тримерима и косачицом са сакупљањем и
одвозом свих одпадака, сем одпадака биљног порекла.

###

###

м2

м2

м2

$10,000.00
$10,000.00

$400.00
$1,500.00
$2,500.00

$4,400.00

планира. кол.

$5.01 $113,610.00

$6.26

цена/ј.м.

$5.93 $32,700.00
$22,700.00
$10,000.00

$7.41 $10,000.00
$10,000.00

$9.33 $20,000.00
$20,000.00

$11.66

$5.00

$5.00

бр.опер.

$2.00

$2.00

$1.00

$1.00

$387,822.00

$148,200.00

$186,600.00

$116,600.00

$568,050.00

$22,000.00

$2,845,930.50

$137,720.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$65,400.00

$20,000.00

$20,000.00

$10,000.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.3.1. Травњаци на косинама
*По налозима
* Археолошки локалитет ( М.Митровица)
*Спомен парк „Орашје“
*Спомен парк Гргуревци „код старе чесме“

ред.
бр,

1.3.

1.2.2. Травњаци на равним теренима
*По налозима
*Легет-спомен парк

1.2.1. Травњаци на косинама
*По налозима

Ретко одржавани травњаци ( две операције годишње )
Кошење травњака тримером и косачицом са сакупљањем, утоваром
и одвозом свих одпадака, сем одпадака биљног порекла.

###

1.1.2. Травњаци на равним теренима
*По налозима ( АМБРОЗИЈА )

1.2.

###

Не одржавани травњаци ( једна операција годишње).
Кошење закоровљених површина тримером, са сакупљањем, утоваром и одвозом свих одпадака, сем одпадака биљног порекла. Односи
се на површине које се не могу косити косачицом због конфигурације терена, одпадног материјала, самониклог шибља и слично.

1.1.1. Травњаци на косинама
*По налозима ( АМБРОЗИЈА )

1.1.

Број 2
31. јануар 2020
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1 #########
1 1 1 ###1#########
1 1

3

м2

м2

месечни програми – 2020.
1
2
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
##################

Редовно одржавани травњаци ( седам операција годишње )
Кошење травњака косачицама и триметима са сакупљањем
и одвозом одпадака и нечистоћа (све сем одпадака биљног порекла).

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

$5.11

цена/ј.м.

$4,188.00
$12,248.00
$685.00
$3,000.00
$1,000.00

$21,121.00

планира. кол.

$1,800.00
$480.00
$51,120.00
$100.00
$1,150.00
$60.00
$1,500.00
$1,200.00
$500.00
$500.00
$500.00
$2,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$22,644.00
$18,780.00
$2,176.00
$1,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$600.00
$500.00
$1,000.00

$7.00

$147,847.00

$755,498.17

ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.3.1. Травњаци на косинама
*По налозима
*Спомен гробље - Хумке
* Ул. Милоша Обилића -канал
* "Камењар" - канал
*“Риболовац“ – стари мост
* Ул. Ђуре Даничића (канал)

1.3.

ред.
бр,

*По налозима
*Дом инвалида - Лаћарак
*Ул.С. Мокрањца код војне амбуланте и дечијег игралишта
* Ободни део КПД парка и атлетског стадиона са трим стазом
*Угао ул.Бањалучке и Краишке-ради прегледности и уништавања амброзије.
* Др.Милана Костића
*Раскрсница ул.М.Костића и ул.Тицанова
Дуж земљаног пута између ул.Тицанове и пруге лева и десна страна у ширини од 5 м.
Лукиана Мушицког-Церска
Ул.Н.Тесле бр.17Б.(Слободана Малетића бр.20.)
Ул.9.Мај .
Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза .
*Ул М.Аурелија до фабрике "Сирмиум стил"-закоровљена површина лева и десна страна .
*Код фабрике "Славијамед"-закоровљена површина.
*Јалија (иза Калварије).
*Иза хале "Пинки" од тенискогигралишта до ул.Кузминска и ул.З.Јовина.
*Спомен гробље- ободни део
*П.У."Пчелица-Маслачак"
*Пролаз ул.Б.К.Великог и Церске улице, пролаз и раскрсницу са каналом.
*Ул.Ђ.Даничића око четврте здравствене амбуланте
*М.Митровица -споменик стрељаним Јеврејима
*Мачванска Митровица шеталиште до краја кеја према Засавици између стазе и зида.
*Мачванска Митровица раскрсница код ст.нас. "Колонија")- трава и коров.
*Мачванска Митровица простор око спортског игралиште код ст.нас. "Колонија").

Број 2
31. јануар 2020
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бр.опер.

$7.00

$14,877,579.50

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$3,637,550.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

4

$14,030.00
$6,750.00
$1,500.00
$300.00
$8,567.00
$500.00
$1,150.00
$1,350.00
$12,700.00
$600.00
$15,411.00
$3,400.00
$1,000.00
$1,500.00
$1,000.00
$970.00

планира. кол.

$200.00
$500.00
$2,860.00
$500.00
$2,000.00
$2,247.00
$800.00
$650.00
$26,580.00
$1,050.00
$14,000.00
$100.00
$200.00
$20,000.00
$6,603.00
$3,000.00
$16,500.00

$4.09 $519,650.00

цена/ј.м.

* Ст. нас. С. Младеновић " Деканац" са плацем
*Ул. Стевана Сремца
*Ул.С.Сремца-пролаз (прилазни пут и испред гаража).
Ул.С.Согића
* Ст. нас. С. Сремац " Пејтон"
*Раск. ул.Јалијска 1 и 2; ул.Јалијска 2 и 3.( 500м2)-2 игралишта за фудбал и простор око њих
*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.(игралиште 18*64=1150 м2
*Простор око баре – ново насеље Јалијска ББ.( дуж саобраћајнице-1350 м2)
*Ул.В.Степе ( од С.Сремца до С.Д.Одреда )
*Ул.В.Степе -код нове цркве.
* Ст. нас. М. Перичин "Камењар", уз канал и око зграда
* Камењар (прилаз,стазе раскрсница у В.Степе)
*Камењар (Ул. Матошева, Војводе Степе)
* Ст. нас. "Камењар", дуж канала испод маркета "Туш" и "Рода" са игралиштем
Зграда социјлног становања
* Ул. Тимочке дивизије

1 #########
1 1 1###1#########
1 1
1.3.2. Травњаци на равним теренима
м2
*По налозима
"Авионско крило"-Лаћарак.
*Пружни прелаз Лаћарак
*М.З."Никола Тесла"-дуж мале пруге
*Ул.М.Тепића и ул.Ј.Богдана дуж канала (500 м2)
* Ул. Ђуре Даничића (без канала) .
* Ул. Ђуре Даничића ( до школе )
*С.Ш. "9 Мај"-атлетска стаза
*С.Ш“9 Мај“-фудбалско игралиште .
* Булевар Константина Великог
*П.У."Пчелица-Маслачак" (испред објекта из Б.К.Великог)
*Ст.нас. "Никола Тесла"
*Ул.Његошева .бр.27- ст.нас.“Никола Тесла“),испред и у дворишту општинског стана.
*Ул.Његошева згр.бр.30 и 32.- ст.нас.“Никола Тесла“
* Ст. нас. "Стари Мост" ( без обале и канала )
*Мала плажа
*Градски кеј- мала плажа .
*Градска плажа
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
бр,
######

Број 2
31. јануар 2020

ред.
бр,
цена/ј.м.
$53,480.00
$18,440.00
$10,141.00
$320.00
$2,000.00
$35,000.00
$6,650.00
$1,000.00
$26,133.00
$1,900.00
$100.00
$400.00
$500.00
$500.00
$29,662.00
$207.00
$300.00
$414.00
$11,245.00
$6,846.00
$2,472.00

планира. кол.

$400.00
$1,250.00
$9,230.00
$1,100.00
$8,700.00
$525.00
$1,595.00
$1,400.00
$40,350.00
$10,050.00
$3,690.00
$2,266.00
$2,000.00
$431.00
$2,915.00
$2,779.00
бр.опер.

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

74
5

* Ст. нас. "Матије Хуђи" - први и други део са пролазом
* Ул. Фрушкогорска ( до пруге са војним зградама)
* Ул. Фрушкогорска - преко пруге
*Дуж ограде "Агросрем" иза обданишта "Ђурђевак"
*Ул.Стевана Мокрањца код војне амбуланте, спортски терен и дечије игралиште
* Ст. насеље "22. август" (КПД)
*Насеље северно од Планинске (канал,ливада,игралишта)
*Тротоар који спаја Ст.нас.КПД.и нас.“Браће Малетића“ (1000м2) закоровљена површина .
* КПД парк
*Ул.Радиначки пут испред и око М.З.
*Ул.Радиначки пут (од Тицанове до пруге)
*Блок иза Тицанове улице
*„Вила Панчо“, парк – М.З.С.Б.“Паја“
*Пружни прелаз „Мала Босна“
* Ул. Милоша Обилића са "живом водом"
* Ул. Антона Смаженка - раскрсница
*Ул.П.Крањчевића (угао)
* Ул. Душана Поповића
* Ул. Тараса Шевченка
* Ул. П. Прерадовића (од К.А.Карађорђевића до Новосадске)
* Ул. Краља Александра Карађорђевића

*Боћарски клуб
* Ул. Кузминска
* Ул. Паланка
* Ул. Иринејева
*Ст. насеље "25 мај" око и дуж игралишта и коловоза
*Ул.М.Антића (закоровљени плац )
* Ул. 16.дивизије
* Ул. Жртава фашизма (први део и други део )
* Спомен гробље - ливада
* Кругови
* Између и око хумки
*Спомен гробље до гасне станице и шумице
*Ул.Јована Цвијића
* Улазно острво из ул. С.Ковачевића и Ј. Цвијића
*Ул. Саве Ковачевића (први и други део )
*Пролаз К. Петра и С. Ковачевића
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

Број 2
31. јануар 2020

75
1############
2 2 2 ###
1 #########
1 1 1

Интензивно одржавани травњаци ( једанаест операција годишње )
Кошење травњака косачицама и триметима са сакупљањем
одпадака и нечистоћа (све сем одпадака биљног порекла.), са
одржавањем заливних система током године.

6

м2

м2

*М.З."Блок Б" код новосаграђеног објекта М.З.
*Ул.Петроварадинска-ограда дуж католичког гробља
*Ул.Јована Штоковца-дуж гробља
Ул.В.Петровића код "Поповић 92"-два плаца,кошење
*Ул.Л.Возаревића -поред канала
*Ул.Косте Абрашевића дуж канала
*Раскрсница ул.С.Малетића и ул. Т.Бекића
*Ул. "1 Новембар" (дуж инд. колосека)
*Раскрснице: ул. "1 Новембар" са ул.“9 Маја“ и ул.“Петра Руњанина“
Ул.Петра Руњанина-раскрсница и ново ст. Насеље десна страна дуж коловоза .
*Раскрсница ул.Милана Тепића и ул.Церске- ради прегледности
*Кружна Румска Малта по ободу и до кванташа
*Ул.Румски друм (дуж коловоза, лево и десно до ограда од кружне до скретања за Јарак ).
*Ул..Вишњевачка иза пословних објеката
*Паркинг централно гробље

$4.77

цена/ј.м.

$3,000.00
$2,200.00
$800.00

$756.00
$200.00
$200.00
$500.00
$500.00
$447.00
$50.00
$10,500.00
$400.00
$500.00
$200.00
$3,450.00
$3,000.00
$3,000.00
$1,500.00

планира. кол.

$1,100.00
$1,055.00
$3,582.00
$1,054.00
$2,004.00
$1,008.00
$13,700.00
$1,375.00
$380.00
$2,780.00
$1,500.00

$11.00

бр.опер.

$33,000.00

$157,410.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.4.1. Травњаци на косинама
* Археолошки локалитет ( Житни трг )
* Археолошки локалитет ( Сирмијум )

1.4.

ред.
бр,

* Ул. Ратарска ( од В.Пелагића до Т.Шевченка)
*УЛ. Ратарска (од Т.Шевченка до Д.Никшић)
* Ул. Драгиње Никшић
* Ул. Немањина
* Ул. Васе Пелагића
* Ул.л Васе Стајића
Ст.нас."В. Стајића"-Орао са пролазом у Ратарску
*. У. Стојшића ( између коловоза , игралишта и слепа)
* Пролаз П. Прерадовића и ул. У. Стојшића
* Ул. П. Прерадовића (од А.Чарнојевића до К.А.Карађорђевића
*М.З. "Блок Б"(ободни део)
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

Број 2
31. јануар 2020

7

$1,100.00
$200.00
$800.00
$150.00
$7,041.00
$565.00
$801.00
$500.00
$5,900.00
$1,936.00
$940.00
$1,200.00

* Ул. Ратарска (од А.Чарнојевића до В.Пелагића)
* Улица Б. Радичевића
* Ул. Пиварска
* Ул. Водна
* Травњак од ул. Паробродска до ст.нас.Стари мост
* Пешачки мост са прилазом и паркингом пијаца
*Простор око Хидрограђевинара" и Макси маркета
*Мачванска Митровица (око амбуланте и двориште М.З.)
*М Митровица-парк.кеј -почетак, лево и десно од моста.
* Ст. нас. "Стари Град" са ул..28.Марта
* Ул. Паробродска са паркићем
*Ул. Светозара Милетића са плацем

планира. кол.
$10,743.00
$2,200.00
$6,900.00
$800.00
$2,000.00
$570.00
$800.00
$520.00
$273.00
$290.00
$370.00
$100.00
$250.00
$300.00
$100.00
$15,950.00
$1,000.00
$4,000.00
$500.00

цена/ј.м.

$3.82 $114,187.00
$5,125.00
$500.00
$8,425.00
$664.00
$2,798.00

* Трг В. бригада са ул. С.Димитрија и Омладинским парком
* Ул. Краља Петра са Домом Војске Југославије
*Ул. Железничка - заштићени дрворед платана.
*Жел. станица ( здравст. амбуланта, трг и парк)
* Ул. Стари Шор
*Ул.Јупитерова
* Ул. Шећер сокак
* Пролаз "Зелено дрво"са атријумом Ј.П.Дирекција
* Простор иза "Нокса"
*Трг Н.Пашића)
* Ул. Ђуре Јакшића
* Ул. Св. Саве
*"Соколско друштво".
*Двориште Завода за заштиту споменика културе и Катастра
*Двориште -ул.Св.Димитрија бр.6А
* Ст. нас. "Пинки" и ПСЦ "Пинки"
*Ул.А.Чарнојевоћа“- између нове и старе зграде
* Ул. Арсенија Чарнојевића ( са плацем иза трафика)
*Двориште „Црвени крст“.

1############
2 2 2 ###
1 #########
1 1 1
1.4.2. Травњаци на равним теренима
м2
* Градски парк
*Ул. Вука Караxића са паркингом код музеја
* Хотел "Сирмијум" и Архив Срема
* Житни трг
* Музеј црквене уметности са диспанзером
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
бр,
######
бр.опер.

$11.00

$4,798,137.74

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$1,256,057.00

Број 2
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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77
8

$5,000.00
$5,000.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

1–2

бр.опер.

$27,139.50

$40,750.00

$11,580.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$3,330.00

$5,000.00

$2,000.00

$7,000.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ред.
бр,

$8.15

Третирање малчираних површина под шибљем, ружама и дрворедним садницама против корова.
"СИРИУС" ( 1 л / 3330м2 ), или одговарајући хербицид
###
м2
$8.15 $3,330.00
*По налозима (после малчирања)
$3,330.00
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######
цена/ј.м. планира. кол.

м2

2.3.

$2,000.00
$500.00
$400.00
$400.00
$100.00
$500.00
$100.00

Третираље травњака против широколисних корова
"МОНОСАН" 2,5 л/ха ( 1/3 површи. )
###
*По налозима

$5.79

$7,000.00

$100.00
$105.00
$44.00
$73.00
$515.00
$777.00
$1,023.00
$720.00
$1,861.00
$1,000.00
$300.00
$1,704.00
$1,000.00

планира. кол.

2.2.

м2

цена/ј.м.

$18,654.00

Дисекција корова на стазама тоталним хербицидима (Глифосфат -3л/ха)
###
*Локације по налогу
*Житни трг
*Спомен гробље
*ПСЦ "Пинки" (плато изнад степеница )
*Плато испред СО. и атриум СО
*Ст.нас.“Деканске баште“ бр.3.-дечије игралиште (стазе и плато-100 м2)

Третирање травњака хемијским средствима

*Кружна раскрсница "Војарна"
*Кружна раскрсница-"Орао"
*Кружна раскрсница "Анкица"
*Кружна раскрсница "Камењар"
*Кружна раскрсница-"Румска Малта"
М.З.29 Новембар ( 3 дечија игралишта и пролаз ка школи из Мачванске улице.
*Дечије игралиште ( М.З. 29.новембар )
*Дечије игралиште ( "Пролетерово насеље)
*Дечије игралиште "Мала Босна"
*Дечије игралиште ул.Л.Мушицког ( иза игралишта)
*Дечије игралиште ( Ул.Никола Тесла))
*Дечије игралиште ( М.З. 22. август)
*Дечије игралиште ( М.З. "22. август" и око "Лукија")

* Градски кеј-брањена страна до „Риболовца“
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

2.1.

2.

ред.
бр,

Број 2
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I

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

9

цена/ј.м.

$0.81

$100.00
$73.00

планира. кол.

$52,132.00
$5,240.00
$3,000.00
$7,450.00
$6,900.00
$26,580.00
$664.00
$416.00
$100.00
$515.00
$1,050.00
$44.00

$500.00
$500.00

$1,000.00
$1,000.00

$1,500.00
$400.00
$400.00
$100.00
$500.00
$100.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$42,226.92

$195,500.00

$180,000.00

$18,315.00

$24,927,009.33

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$52,132.00

$500.00

$1,000.00

$1,500.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

*Кружна раскрсница "Војарна"
*Кружна раскрсница "Камењар"

Прихрана травњака вештачким ђубривима са набавком и разбацивањем
у количини од 5 гр/м2. (КАН;АН )
###
м2
* Градски парк
* Трг Војвођанских бригада са површином око СО
* Трг Св.Димитрија са Омладинским парком
*Ул. Железничка - заштићени дрворед платана.
* Булевар Константина Великог
* Житни трг
* Трг и парк на железничкој и аутобуској станици
*ЈП.Дирекција-атријум
*Кружна раскрсница-"Румска Малта"
*Кружна раскрсница-"Орао"
*Кружна раскрсница "Анкица"
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

6.

ред.
бр,

Заснивање травњака бусеном са комплетном припремом терена набавком и
постављањем бусена са заливањем до кошења.
###
м2
*Локације по налогу

5.
$391.00

Ручно подсејавање травњака са комплетном припремом површина,сетву семена омашке
(1 кг семена на 25 м2), утапкавање, ваљање ваљком и сабијање лопатом )
###
м2
$180.00
*Локације по налогу

$12.21

4.

м2

Кресање траве на стазама од цигала и камене косине са сакупљањем ,утоваром , одвозом и чишћењем третираних површина
###
*Житни трг
*Спомен гробље
*ПСЦ "Пинки" (плато изнад степеница )
*Плато испред СО. и атриум СО
*Ст.нас.“Деканске баште“ бр.3.-дечије игралиште (стазе и плато-100 м2)

3.

Број 2
31. јануар 2020

Орезивање дрвећа по потреби током године
на критичним локацијама (по налозима )

1.1.

79

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 12
######
### ј.м.

цена/ј.м.

1.1.3.2. Пречник круне ( 2-3 м )
*По налозима

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

######### ######### ### ############### ком

1

1######
1 #1## #########
1 1 1 ###
1 1###############
1 1 1 1 ком

$1,750.00

$1,050.00

$100.00
$100.00

$150.00
$150.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$342,000.00

$339,500.00

$100.00

$150.00

$373.00

$175,000.00

$157,500.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$150.00

$700.00

$1,223.00

$1,873.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.1.3.1. Пречник круне (1-2 м )
*По налозима

$150.00
$150.00

$700.00
$700.00

планира. кол.

1.1.3. Орезивање дрвећа проређивањем круне уз употребу дизалице која се посебно обрачунава
( цена орезивања стабала по комаду обухвата: рад радника и возила за утовар и одвоз).
тако да се прво одрежу болесне гране а затим оне које су прегусте, или ударају у околне објекте,
водећи рачуна да се битно не смањи лисна маса. По орезивању извршити премазивање , утовар и одвоз.

ред.
бр,

ћајних знакова и других сметњи .У раду се користе маказе,секира, моторна тестера и мердевине.
######### ######### ### ############ ### ком
$2,280.00
*По налозима

1.1.2. Орезивање дрвећа вађењем појединих грана из круне,
( без употребе дизалице)
премазивање резова, утовар и одвоз ради ослобађања електроводова , због прегледности саобра-

$485.00

САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
################## ### ###############
*Локације по налогу (на основу сагласности Комисије за праћење здравственог стања дрвореда).

1.

1.1.1. Орезивање доњих грана ради подизања круне на нормалну
висину (која омогућава нормално одвијање саобраћаја) водећи рачуна о истоветности целог дрвореда са премазивањем резова, утоваром и одвозом као и
орезивање и обликовање младих дрворедних садница.
######### ######### ### ############ ### ком
*По налозима

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА

II

Број 2
31. јануар 2020

1

1

1

1

1

1

Обарање сеча стабала по потреби током
године на критичним локацијама

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

######### ######### ### ############### ком

1

1

1

######### ######### ### ############### ком

1

1

######### ######### ### ############### ком

1

######### ######### ### ############### ком

1

1 ###
1####1## #########
1 1 1 1###1###############
1 1 1 1 ком

$4,500.00

$3,850.00

$3,200.00

$2,750.00

$2,350.00

$3.00
$3.00

$5.00
$5.00

$25.00
$25.00

$30.00
$30.00

$60.00
$60.00

80

1.2.1.5. стабло пречника ( 25-30 цм)
*По налозима

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

######### ######### ### ############### ком

1

$2,750.00

$1,800.00

$860.00

1 ###
1####1## #########
1 1 1 1###1###############
1 1 1 1 ком

######### ######### ### ############### ком

$630.00

1 ###
1####1## 1#########
1 1 1###1###############
1 1 1 1
ком

1

$393.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1
###1####1## #########
### ############### ком

1

$40.00
$40.00

$80.00
$80.00

$70.00
$70.00

$70.00
$70.00

$100.00
$100.00

$515.00

$3.00

$5.00

$25.00

$30.00

$60.00

$13,500.00

$19,250.00

$80,000.00

$82,500.00

$141,000.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$40.00

$80.00

$70.00

$70.00

$100.00

$110,000.00

$144,000.00

$60,200.00

$44,100.00

$39,300.00

$427.00
ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.2.1.4. стабло пречника ( 20-25 цм)
*По налозима

1.2.1.3. стабло пречника (15-20 цм)
*По налозима

1.2.1.2. стабло пречника (10-15 цм)
*По налозима

1.2.1.1. стабло пречника ( 5-10 цм)
*По налозима

1.2.1. Нормални услови: без употребе хидрауличне платформе
Обарање-сеча стабала , по потреби скидање појединих грана, везивање конопаца, обарање, утовар и одвоз.
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1
2
3 4 5 6 ###
7 ###############
8 9 10 11 12 ј.м.
бр,
##################
цена/ј.м. планира. кол.

1.2.

1.1.3.7. Пречник круне (7 – 8 м )
*По налозима

1.1.3.6. Пречник круне ( 6 -7 м )
*По налозима

1.1.3.5. Пречник круне ( 5– 6 м )
*По налозима

1.1.3.4. Пречник круне ( 4 – 5 м)
*По налозима

1.1.3.3. Пречник круне ( 3-4 м )
*По налозима

Број 2
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РАДНА ОПЕРАЦИЈА

81

1.2.1.17. стабло пречника ( 85-90 цм)
*По налозима

1.2.1.16. стабло пречника ( 80-85 цм)
*По налозима

$5,380.00

$6,000.00

$6,400.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

$7,200.00

$7,600.00

$8,600.00

$9,600.00

$10,725.00

$11,850.00

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

12

$6,800.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

цена/ј.м.

$4,750.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 12
######
### ј.м.

$3,750.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

$2.00
$2.00

$2.00
$2.00

$3.00
$3.00

$3.00
$3.00

$3.00
$3.00

$3.00
$3.00

$3.00
$3.00

планира. кол.

$5.00
$5.00

$5.00
$5.00

$3.00
$3.00

$15.00
$15.00

$20.00
$20.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$32,000.00

$30,000.00

$16,140.00

$71,250.00

$75,000.00

$2.00

$2.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$23,700.00

$21,450.00

$28,800.00

$25,800.00

$22,800.00

$21,600.00

$20,400.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$5.00

$5.00

$3.00

$15.00

$20.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.2.1.15. стабло пречника ( 75-80 цм)
*По налозима

1.2.1.14. стабло пречника ( 70-75 цм)
*По налозима

1.2.1.13. стабло пречника ( 65-70цм)
*По налозима

1.2.1.12. стабло пречника ( 60-65цм)
*По налозима

1.2.1.11. стабло пречника ( 55-60цм)
*По налозима

ред.
бр,

1.2.1.10. стабло пречника ( 50-55цм)
*По налозима

1.2.1.9. . стабло пречника ( 45-50цм)
*По налозима

1.2.1.8. . стабло пречника ( 40-45цм)
*По налозима

1.2.1.7. . стабло пречника ( 35-40цм)
*По налозима

1.2.1.6. . стабло пречника ( 30-35цм)
*По налозима

Број 2
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$910.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

$2,900.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

стабло пречника ( 25-30 цм)
*По налозима

1.2.2.5.

82

1.2.2.12. стабло пречника ( 60-65цм)
*По налозима

1.2.2.11. стабло пречника ( 55-60цм)
*По налозима

$4,400.00

$5,265.00

$6,130.00

$6,815.00

$7,500.00

$8,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1 ком

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1 ком

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1 ком

13

$3,650.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

$2.00
$2.00

$2.00
$2.00

$2.00
$2.00

$4.00
$4.00

$3.00
$3.00

$10.00
$10.00

$10.00
$10.00

$20.00
$20.00

$25.00
$25.00

планира. кол.

$2.00
$2.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1,820.00

$2.00

$2.00

$2.00

$4.00

$3.00

$10.00

$10.00

$20.00

$25.00

$16,000.00

$15,000.00

$13,630.00

$24,520.00

$15,795.00

$44,000.00

$36,500.00

$58,000.00

$47,625.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$2.00

$1,360.00

$900.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.2.2.10. стабло пречника ( 50-55цм)
*По налозима

1.2.2.9. стабло пречника ( 45-50цм)
*По налозима

1.2.2.8. стабло пречника ( 40-45цм)
*По налозима

1.2.2.7. стабло пречника ( 35-40 цм)
*По налозима

1.2.2.6. стабло пречника ( 30-35 цм)
*По налозима

$1,905.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

стабло пречника ( 20-25 цм)
*По налозима

1.2.2.4.

цена/ј.м.

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

1.2.2.3. стабло пречника (15-20 цм)
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

$2.00
$2.00

$2.00

$680.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1.2.2.2. стабло пречника (10-15 цм)
*По налозима

$1.00

$2.00

$2.00
$2.00

$450.00

стабло пречника ( 5-10 цм)
*По налозима

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1 ком

1.2.2.1.

$88.00

1.2.2. Отежани услови: (уз употребу хидрауличне платформе) за скидање појединих грана, обарање, утовар и одвоз.
Цена обарања стабала по комаду обухвата: рад радника и возила за утовар и одвоз ( дизалица се посебно обрачунава).

Број 2
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83

Пречник стабла од 15-20 цм
*По налозима

Пречник стабла од 20-25 цм
*По налозима

Пречник стабла од 25-30 цм
*По налозима

Пречник стабла од 30-35 цм
*По налозима

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

2.

$7,800.00

$8,200.00

$8,640.00

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

1###1####1## #########
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

14

Поправљање "тањира" око саднице са засецањем ивица, сакупљање траве, утовар и одвоз.
Постављање штитника, везивање рафије, са исправљањем искривљених садница и штитника
као и уклањање сувих или орезивање младих садница.

$7,400.00

1###1###############
1 1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

$4,310.00

1 ###
1###1############
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

$6,900.00

$1,720.00

1 ###
1###1############
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

1###1###############
1 1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

$860.00

1 ###
1###1############
1 1 1 1###1############
1 1 1 ###
1
ком

$5.00
$5.00

$5.00
$5.00

$5.00
$5.00

$5.00
$5.00

$5.00
$5.00

$5.00
$5.00

$5.00
$5.00

$100.00
$100.00

планира. кол.

$2.00
$2.00

$2.00
$2.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$19,600.00

$17,000.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$100.00

$135.00

$43,200.00

$41,000.00

$39,000.00

$37,000.00

$34,500.00

$21,550.00

$8,600.00

$86,000.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$2.00

$2.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.3.8. Пречник стабла од 45-50цм
*По налозима

1.3.7. Пречник стабла од 40-45цм
*По налозима

1.3.6. Пречник стабла од 35-40 цм
*По налозима

Пречник стабла од 10-15 цм
*По налозима

цена/ј.м.

$9,800.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

$8,500.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
######### ######### ### ############ ### ком

Вађење пањева уз ручно откопавање,пресецање жила и утовар. Рад
се обавља ашовом, лопатом и секиром. По завршетку радова рупа се
дезинфикује, затрпова хумусним супстратом а пањ се одвози на депонију .

1.3.1.

1.3.

1.2.2.14. стабло пречника ( 70-75 цм )
*По налозима
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
бр,

1.2.2.13. стабло пречника ( 65-70цм)
*По налозима
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Уклањање сувих садница
*По налозима

Орезивање младих садница ради формирања крошње.
*По налозима

2.3..

2.3..

84
15

Набавка транспорт и постављање штитника за младе саднице лишћара.
Штитници висине 182 цм, горњи обруч 33цм,а доњи 57цм, од шпаринга
20*5 и 30*5мм, пластифицирани у црној боји. Ограда демонтажна
да се може анкерисати за тло.
###
ком
*По налозима током године
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

5.

цена/ј.м.

$8,880.00

планира. кол.

$1.00
$1.00

$1,000.00
$1,000.00

$1,500.00
$500.00
$1,000.00

$400.00
$400.00

$100.00
$100.00

$200.00
$200.00

$1,000.00
$1,000.00

планира. кол.

$1,300.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$8,880.00

$49,000.00

$525,000.00

$32,000.00

$8,000.00

$16,000.00

$80,000.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$1.00

$1,000.00

$1,500.00

$400.00

$100.00

$200.00

$1,000.00

$1,300.00
ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

$1.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ред.
бр,

Прихрана дрворедних садница и шибља вештачким ђубривима са набавком
и разбацивањем ђубрива 50 гр/м2 ( прелеће АН, у јесем УРЕА)
###
м2
*По налозима

4.

$49.00

Освежавање малчираних површина под цвећем, шибљем, ружама и дрворедима:
набавка и насипање црвеног малча гранулације 3-5цм (10 л/ком/0,5м2)
ПОТРЕБНО УКУПНО 15000л (300 вреће од 50л- врећа 50л за 5 садница односно за 2,5м2).
###
м2
$350.00
Дрворедне садснице (500м2)
цветне површине, шибље, руже (1000 м2)

$80.00

$80.00

$80.00

$80.00

цена/ј.м.

3.

ком

ком

ком

Постављање (или уклањање штитника), везивање рафије,
са исправљањем искривљених садница и штитника
*По налозима

2.2..

###
ком
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

Поправљање "тањира" око саднице са исправљањем штитника, окопавањем,
Засецањем ивица, сакупљање траве, утовар и одвоз.
ком
*По налозима

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

2.1..

ред.
бр,

Број 2
31. јануар 2020

Садња садница са копањем садних јама 80*80*80 цм.
######
### ### ком
Попуњавање дрвореда по налозима (град-129 ком; Равње-71 ком)

8.1.

85

SORBUS SCANDICA (јаребика -5 ком)
TILIA PLATYPHYLLOS (липа-5 ком)
ULMUS GLABRA „PENDULA“ (жалосни брест-5 ком)
TILIA TOMENTOSA (липа-5 ком)-црква у Равњу

16

(ACER PLATANOIDES"GLOBOSUM-кугласти платанолисни јавор-20 ком)
(ACER PLATANOIDES -платанолисни јавор 10 ком)
(LABURNUM ANAGIROIDES – златна киша -20 ком)
CASTANEA SATIVA (питоми кестен-5 ком)
CARPINUS BETULUS „FASTIGIATA“ (граб-17 ком, црква у Рвњу)
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ликвидамбар -5 ком
PLATANUS ACERIFOLIJA (платан -5 ком)
QUERCUS PALUSTRIS (храст -17 ком, црква у Равњу)
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######
цена/ј.м.

$1,650.00

$5.00
$5.00
$5.00
$5.00

планира. кол.

$20.00
$10.00
$20.00
$5.00
$17.00
$5.00
$5.00
$17.00

$200.00
$35.00

$100.00
$26.00
$74.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$330,000.00

$162,000.00

$81,500.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$200.00

$2,300.00

$100.00

$500.00

$600.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ред.
бр,

Садња садница са копањем садних јама, замена неплодне земље плодном, превоз
трактором са прикључком,садња уз додавање глистала и осмокота, анкеровање (или постављање$2,300.00
штитника), везивање хоризонталним везама, израда тањира са заливањем.
*По налозима, инвеститор за набавку садница физичко или правно лице.

ком

$1,620.00

8.

###

$500.00
$500.00

Третирање -хемијска или биолошка заштита старих дрворедних
стабала комбинацијом фунгицида и .инсектицида
који нису отровни за људе и животиње.
###
*Градски парк 26 ком
*Ул. Железничка - заштићени дрворед платана (74 ком)

$163.00

6.2.

ком

Третирање -хемијска заштита младих дрворедних садница као и старих ,
орезаних дрворедних стабала комбинацијом фунгицида и .инсектицида
који нису отровни за људе и животиње.
###
*По налозима

6.1.

$600.00

Хемијска заштита дрворедних садница комбинацијом фунгицида и .инсектицида.

6.

Број 2
31. јануар 2020

Садња садница са копањем садних јама 40*40*40 цм.
######
Попуњавање дрвореда по налозима
Град:

8.3.

86
цена/ј.м.

$300.00

$550.00

$1,050.00

ACER PLATANOIDES"GLOBOSUM (кугласти платанолисни јавор)
Саднице: висине 250-300 цм; прсног обима на 1м висине 16/18 цм.
###

ACER PLATANOIDES (платанолисни јавор)

9.2.

17

ком

$7,500.00

$20.00

$165.00

планира. кол.

$1,000.00
$1,000.00

$14.00
$14.00
$3.00
$18.00
$15.00
$15.00

$7.00

$1,000.00
$914.00

$100.00
$100.00

$16.00

$16.00
$14.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$300,000.00

$550,000.00

$105,000.00

$20.00

$165.00

$150,000.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$1,000.00

$1,000.00

$100.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

9. 1.

Саднице треба да су : школоване,правилно формиране, задате висине у центиметрима,
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године пре испоруке,
једре, здраве, равног правог дебла без грана до висине од 220 – 250 цм, са задатим
прсним обимом дебла у центиметрима.

Набавка садница за попуњавање дрвореда:
Набавка квалитетних садница високо декоративних, лишћара за дрвореде.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

9.

ред.
бр,

Садња садница са копањем садних јама 25*25*25 цм.
######
###### ком
*По налозима ( инвеститор за набавку садница физичко или правно лице)

### ### ком

### ### ком

8.4.

PINUS NIGRA (14 ком)
PINUS STROBUS (14 ком)
CEDRUS DEODARA (3 ком)
PICEA PUNGENS (18 ком)
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII „PIRAMIDALIS“ (15 ком)
THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD“ (15 ком)

Црква у равњу:

CEDRUS DEODARA ( град 7 ком)

Садња садница са копањем садних јама 60*60*60 цм.
######
Попуњавање дрвореда по налозима

8.2.

(FRAXINUS ORNUS „MECZEK“-кугласти јасен (црква у Равњу-16 ком)
(FRAXINUS ORNUS „MECZEK“-кугласти јасен ( град-14 ком)
CATALPA BIG:“NANA“,калем 140 цм L 3XV (црква у Равњу)

Број 2
31. јануар 2020
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CARPINUS BETULUS „FASTIGIATA“ (граб)
Саднице: висине 200-250 цм.
###

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (ликвидамбар)
Саднице: висине 400-450 цм; прсног обима на 1м висине 16/18 цм.
###

9.6.

9.7.
ком

ком

ком

ком

ком

ком

QUERCUS PALUSTRIS (храст)
Саднице: висине 300-350 цм.

SORBUS SCANDICA (јаребика)
Саднице: висине 450-500 цм; прсног обима на 1м висине 16/18 цм.
###

TILIA PLATYPHYLLOS (липа)
Саднице: висине 400-450 цм; прсног обима на 1м висине 18/20 цм.

9.9.

9.10.

9.11.

###

PLATANUS ACERIFOLIJA (платан )
Саднице: висине 500-550 цм; прсног обима на 1м висине 18/20 цм.
###

9.8.

18

$5,500.00

$3,300.00

$5,500.00

цена/ј.м.

$7,500.00

$3,300.00

$3,800.00

$3,300.00

$2,200.00

$5,500.00

$5.00

$17.00

$5.00

планира. кол.

$5.00

$17.00

$5.00

$30.00

$20.00

$10.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$37,500.00

$56,100.00

$19,000.00

$99,000.00

$44,000.00

$55,000.00

$5.00

$17.00

$5.00

$27,500.00

$56,100.00

$27,500.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$5.00

$17.00

$5.00

$30.00

$20.00

$10.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ком

ком

ком

месечни програми – 2020.
################## ### ############ ### ј.м.

CASTANEA SATIVA (питоми кестен)
Саднице: висине 350-400 цм; прсног обима на 1м висине 14/16 цм.
###

9.5.

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

*FRAXINUS ORNUS „MECZEK“ (кугласти јасен)
Саднице: висине 200-220 цм; прсног обима на 1м висине 10/12 цм.
###

9.4.

ред.
бр,

LABURNUM ANAGIROIDES (златна киша)
Саднице: висине 250-300 цм.
###

9.3.

Саднице: висине 400-450 цм; прсног обима на 1м висине 16/18 цм.
###

Број 2
31. јануар 2020

Набавка квалитетних садница високих и средњих четинара:
Саднице треба да су : школоване,правилно формиране,
пресађиване најмање три пута а последње пресађивање две до три године
пре испоруке, једре, здраве.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

10..

88

PINUS STROBUS

CEDRUS DEODARA

PICEA PUNGENS

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII „PIRAMIDALIS“

THUJA OCCIDENTALIS „SMARAGD“

10.2..

10.3..

10.4..

10.5..

10.6..

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА

Окопавање шибља (прва операција је ашовљење), са потребним плевљењем, грабљањем,

III

1.

19

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА

II

ком

$3,300.00

$4,400.00

$5,500.00

$5,500.00

$4,400.00

$4,400.00

цена/ј.м.

$3,300.00

$5,500.00

$7,500.00

$6,500.00

$15.00

$15.00

$18.00

$10.00

$14.00

$14.00

планира. кол.

$86.00

$16.00

$5.00

$5.00

$5.00

$16.00

$5.00

$5.00

$5.00

$52,800.00

$27,500.00

$37,500.00

$32,500.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$15.00

$15.00

$18.00

$10.00

$14.00

$14.00

$5,578,470.00

$49,500.00

$66,000.00

$99,000.00

$55,000.00

$61,600.00

$61,600.00

$86.00
ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

PINUS NIGRA

10.1..

ред.
бр,

CATALPA BIG:“NANA“,калем 140 цм L 3XV
Саднице: прсног обима на 1м висине 14/16 цм.
###

9.14.

ком

ULMUS GLABRA „PENDULA“ (жалосни брест)
Саднице: висине 180-220 цм; прсног обима на 1м висине 16/18 цм.
###

9.13.

ком

TILIA TOMENTOSA (липа)
Саднице: висине 300-350 цм; прсног обима на 1м висине 20/22 цм.
###

ком

9.12.

###

Број 2
31. јануар 2020

2.

ред.
бр,

$92.00
$50.00
$10.00
$16.00
$60.00
$10.00
$90.00
$45.00
$35.00
$62.00
$22.00
$90.00
$60.00
$93.00
$65.00
$78.00
$11.00
$195.00
$220.00
$100.00

*Ул,Масарикова
*Ул.С.Саве
*ПСЦ "Пинки"
* Трг на железничкој станици
*Кружна раскрсница-"Румска Малта"
*Кружна раскрсница "Камењар"
*Кружна раскрсница "Војарна"
*Кружна раскрсница-"Орао"
*Кружна раскрсница "Анкица"
*Ктужна раскрсница "Царска палата"
*Ул.Доситејева
*Ул.З.Јовина
*Палата правде ("Cotoneaster horizontalis" )
*Испред СО (махонија 37,5*2,5)
*М.Митровица -парк (котонеастер)
*М.Митровица -мост (котонеастер)
*Палата правде (котонеастер)
*Булевар К.Великог -инвестиција 2014 (котонеастер и махонија)
Ул.Фрушкогорска, инвестиција 2018. (од „Хороскопа“ до Дома ученика)-220м2
Ул.Железничка (2019.)

89
20

бр.опер.

$6.00

$632,028.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$10,194.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Орезивање - обликовање старог шибља воћарским маказама са сакупљањем
орезаних грана, утоваром и одвозом. Врши се прикраћивање избојака одмах

$5.00
$30.00

*МАКСИ-маркет
*Ул. Јупитерова

сакупљањем, утоваром, одвозом и засецањем ивица око флека шибља- нормални услови.
1#########
2 3 4###5######
6
м2
$62.00 $1,699.00
*По налогу
$100.00
* Трг Св. Димитрија са Палатом правде
$22.00
* Жардињере испред СО
$3.00
*Паркинг иза СО
$35.00
* Атријум СО
$10.00
* Ул. Рибарска обала
$12.00
* Градски кеј
$30.00
* Трг Николе Пашића
$15.00
*Житни трг
$23.00
* Музеј црквене уметности
$10.00
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######
цена/ј.м. планира. кол.

Број 2
31. јануар 2020

ред.
бр,
цена/ј.м.

$41.00

$20.00
$30.00
$30.00
$50.00
$100.00
$200.00
$60.00
$50.00
$80.00
$70.00
$200.00
$40.00
$60.00
$20.00
$130.00
$100.00
$80.00
$10.00
$130.00
$101.00
$28.00
$141.00
$100.00
$10.00
$50.00
$195.00
$20.00
$90.00
$22.00

планира. кол.

$2,949.00
$100.00
$450.00
$50.00
$50.00
$20.00

$5,898.00

$241,818.00

ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

$2.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

90
21

* Шах клуб
* Атријум СО
* Музеј црквене уметности
* Аутобуска станица
* Трг Вијвођанских бригада
* Трг Св. Димитрија - од поште до Палате правде са Омл.. Парком
* Житни трг
* Стамбено насеље "Б.П.Пинки" И ПСЦ "Пинки"
* Стамбено насеље "Стари Град"
* Градски кеј
*Ул.А.Чарнојевића (лева и десна страна )
*Трг.Н.Пашића иза зграде "Стотекса"
* Ул.Јупитерова
*Кружна раскрсница-"Орао"
*Ст.нас."Матије Хуђи"
*Спомен гробље
* Аутобуска станица
* Железничка станица
* Ст. нас. С. Младеновић " Деканац"
* Ст. нас. "Стари Град" са ул..28.Марта
* Атријум СО
* Градски парк
*Ул.Петроварадинска дуж ограде католичког гробља у висини постојеће ограде.
* Ул.Батутова бр 3. (КОТОНЕАСТЕР-10 ком) –обликовати, јер смета саобраћају.
*Ст.нас.“Пејтон“ (50м2)
*Булевар К.Великог -инвестиција 2014 (котонеастер и махонија)
Пружни прелаз ка Лаћарку,орезивање живе ограде дуж стазе у близини прузног прелаза.
*Ул.З.Јовина
*Ул.Доситејева

после цветања ради стимулације нових који ће цветати идуће године.
###
###
м2
*По налозима
* Ул. Паланка
* Дом ЈНА
* Железничка станица
* Паркинг иза СО (старо шибље)
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1
2
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
##################

Број 2
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BERBERIS THUMBERGII „ATROP. NANA“
###
-жардињере 20 ком; паркови -80 ком.

COTONEASTER HORISONTALIS
Житни трг-40ком
Црква у Равњу -60 ком

BUXUS MICROPHYLLA „FAULKNER“ ###
Ццрква у равњу-84 ком

PRUNUS LAUROCERASUS „NOVITA“ ###
-Црква у Равњу -22 ком

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

BUXUS -КУГЛЕ
-градски парк анфитеатар-10 ком

5.1.

ком

ком

ком

22

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

###

ком

цена/ј.м.

$550.00

$550.00

$330.00

$440.00

$1,100.00

$100.00

$228.00

цена/ј.м.

планира. кол.

$22.00
$22.00

$84.00
$84.00

$100.00
$40.00
$60.00

$100.00

$100.00

$10.00
$10.00

$440.00

$500.00
$60.00
$440.00

$200.00
$200.00

планира. кол.

$62.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$12,100.00

$46,200.00

$33,000.00

$44,000.00

$11,000.00

$50,000.00

$45,600.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$22.00

$84.00

$100.00

$100.00

$10.00

$440.00

$500.00

$200.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ред.
бр,

Набавка садница шибља, ниских и полеглих четинара за попуњавање.
Саднице вишегодишње у контејнерима Ц2 или Ц3. Старости 4-6 год.
###

5.

ком

Садња -пресађивање шибља са бусеном,са додатком глистала у случају потребе
(код извођења грађевинских и других радова), или уклањање сувих садница.
(садне јаме 20*20*20цм.)
###
###
ком
*По налозима (60 ком)
Планирана набавка садница (440 ком)

4.

###

Прво орезивање -подмлађивање шибља које није било обухваћено одржавањем
без обзира на врсте. Врши се орезивање најстаријих избојака, проређивањем младих избојака и формирањем жбуна.
######
ком
*По налозима

*Ктужна раскрсница "Царска палата"
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

3.

ред.
бр,

Број 2
31. јануар 2020

JUNIPERUS COMMUNIS „GRIN CARPET“
###
-Црква у Равњу -60 ком

Набавка дрвених кочића (5*5*60цм) за обележавање и заштиту
###
*По налозима

5.9.

6.

92

Висина до 50 цм
*По налозима

Висина од 50 -100 цм
*По налозима

2.1.

2.2.

###

###

###

###

###

23

м

м

Орезивање живе ограде маказама за живицу уз канап са сакупљањем орезаних делова,
утоваром и одвозом,( ширина ограде у зависности од висине.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

2.

###

Окопавање живе ограде са потребним плевљењем и сакупљањем нечистоће, утоваром и одвозом. Рад се обавља мотиком и грабљама.
######### ### ######
*М Митровица-парк

1.

$50.00

$43.00

цена/ј.м.

$50.00

$200.00

$1,100.00

$1,100.00

$1,100.00

$1,100.00

$1,800.00
$51.00

$300.00
$300.00

планира. кол.

$2,100.00

$62.00
$62.00

$50.00
$50.00

$60.00

$60.00

$14.00

$14.00

$14.00

$14.00

$36.00

$36.00

$3.00

$3.00

бр.опер.

$3.00

$6.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$18,600.00

$1,262,146.00

$10,000.00

$66,000.00

$15,400.00

$15,400.00

$39,600.00

$5,400.00

$900.00

$270,000.00

$38,700.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$6,300.00

$372.00

$50.00

$60.00

$14.00

$14.00

$36.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ред.
бр,

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ

IV

м

ком

ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА

###

ком

ком

ком

ком

III

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

JUNIPERUS VIRGINIANA „MINT JULEP“
###
-Црква у Равњу -14 ком

5.8.

-Црква у Равњу -14 ком

PINUS MUGO

5.7.
###

THUJA OCCIDENTALIS „GOLDEN GLOBE“
###
-Црква у Равњу -36 ком

5.6.

Број 2
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24

*THUJA OCC:"DANICA"

4.1.
###

Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Пречник саднице 40-50 цм.
Бусен у контејнеру или увијен у биоразградиву саргију, димензија 20-30 цм.

4.

ком

$1,350.00

$1,100.00

цена/ј.м.

$5.00

$5.00

$10.00
$10.00

$10.00

планира. кол.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$5.00

$5.00

$10.00

$10.00

$6,750.00

$11,000.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ком

*CLEMATIS HIBRID
###
Клематис -прилаз граду, ул.М.Аурелија (жардињере -10 ком)

3.1.

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

Набавка садница пузавица за попуњавање.Вишегодишњи грмови са најмање 2-3
развијена избојка дужине 100-150 цм. У контејнерима Ц2 или Ц3, старости 4-6 год.

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

3.

ред.
бр,

* Ул. 28. марта
$100.00
* Стамбено насеље "Деканске баште"
$200.00
*Ст. "М.П.Камењар"
$232.00
*Спомен гробље (лавиринт)
$500.00
*"Топлификација паркинг
$20.00
*Трг.Н.Пашића (ПИРАКАНТА)
$7.00
Ул.В.Стајића ( угао на пролазу са ул.Ратарска)-ради прегледности на висину од 30цм.
$30.00
Ул.М.Обилића бр.94-96, (LIGUSTRUM)-дуж коловоза орезати на висину од 50цм.
$10.00
*М Митровица-центар "LIGUSTRUM"
$20.00
Ул.Ф.Одреда бр.34/2 (жива ограда)-ради прегледности на висину од 30цм.
$10.00
Ул.М.Обилића бр.193 (ЛИГУСТРУМ )-орезати на висину од 1м.
$10.00
Ст.нас."Деканац бр.3 и 4. (ЛИГУСТРУМ)-орезати на висину од 60 цм,.
$73.00
*Ул.Паробродска ( жива ограда-36 м ) постојећу живу ограду орезати на исту висину од 80 цм.
$36.00
*Ул.Паробродска бр,11.ЛИГУСТРУМ -6 м)-орезати на 50 цм ради прегледности.
$6.00
*Ст.нас.“Пејтон“-дечије игралиште (ЖИВА ОГРАДА-50 м)-иза самопослуга, на висину од 0,5м
$50.00
*Ул.Арсенија Чарнојевића бр.40.(ЖИВА ОГРАДА-10 м)-код пешачког на висину од 0,5м.
$10.00
*Ст.нас.“Пејтон“ ул.Јовице Трајковића бр.1( жива ограда-20 м) дуж коловоза на висину од 0,5 м.
$20.00
*Раскрсница ул.Паланка и ул.Војводе Степе ( ЛИГУСТРУМ-10 м)- на висину од 0,5м .
$10.00
*Раскрснице ул.А.Шантића и ул.Славонска ( жива ограда-10 м)-орезати максимално 0,5 м.
$10.00
*Раскрснице ул.А.Шантића и ул. П.Крањчевића ( жива ограда-30 м)-орезати максимално 0,5 м.
$30.00
*Раскрснице ул.Фрушкогорска са првим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-20 м)-орезати 0,5 м.
$20.00
*Раскрснице ул.Фрушкогорска са другим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-25 м)- 0,5 м.
$25.00
*Раскрснице ул.Шишатовачка са првим улазом у ст.нас.КПД (жива ограда-50 м)-орезати 0,5 м.
$50.00
*Раскрснице ул.Шишатовачка са другим улазом у ст.нас.КПД ( жива ограда-10 м)- до 0,5 м.
$10.00
*Ул.Паробродска, лева и десна страна (ЖИВЕ ОГРАДЕ-100 м) – висине од 0,5 м.
$100.00
*ст.нас.“КПД“ раскрснице ул.Шишатовачка и ул.З.О.Вука ( жива ограда-150 м) на 30 цм висине ради прегледности.
$150.00
Захтев бр.352-1480 /2018 од 19.11.2018. Сагласност бр.15/11 од 13 -30.11.2018.
Бициклистичка стаза-преко пута палате правде, (ЛИГУСТРУМ 10 м), уклањање шибља са бициклистичке$10.00
стазе, електронска пријава од 30.03.19, сагласност бр. 5/3 од 11.03.-31.03.

Број 2
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м2

$60.00

Перене, луковице, једногодишње и двогодишње цвеће.
1############
1 1 1 1 ###
1 ######
1
По налозима
*Жардињере -Медицински центар
*Цветне пирамиде
* Трг Св. Димитрија, 2 полукружне жардињере испред поште
* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, десна страна
* Трг Св. Димитрија - цветњак испред СО, лева страна
* Трг Војвођанских бригада - 2 полукружне жардињере
* Житни трг(сезонска расада)
* Трг Војвођанских бригада - цветњаци

цена/ј.м.

1.1.

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

Окопавање цветних гредица са орезивањем прецветалих цветова и дивљих избојака код ружа,
грабљање, сакупљање, утовар, одвоз, засецање ивица и чишћење терена.

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА

$100.00

$1,550.00

1.

ред.
бр,

V

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ

Садња или пресађивање садница живе ограде или вишегодишњих пузавица са бусеном
по потреби као и код извођења грађевинских и других радова.
Копање садних јама (20*20*20цм), замена супстрата ( глистал) и заливање након садње.
######
ком
*По налозима
*Саднице из набавке

6.

IV

*THUJA OCC:"SMARAGD"
###
Туја пирамидална (5 ком)-градски парк анфитеатар

5.1.
ком

Набавка садница четинара за попуњавање живе ограде. Солитерно сабло
Висине 150-175 цм. Са правилно распоређеним гранама и једним терминалним
изданком. Бусен 40-50 цм. у великим саксијама или балиран.

5.

Туја кугласта (5 ком)-градски парк

$7.00

$7.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$362,800.00

$10,000.00

$7,750.00

$5,684.00

$10,619.00

$341,040.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$100.00

$5.00

$5.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

$8.00
$25.00
$122.00
$40.00
$12.00
$30.00
$5.00
$30.00

$812.00

$1,517.00

планира. кол.

$100.00
$80.00
$20.00

$5.00
$5.00

$5.00

$5.00

Број 2
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1.2.

ред.
бр,

1###
1 ######
1 1 ###
1 ###
1 ######
1

26

м2

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

По налозима
Ул.Паланка
* Трг Војвођанских бригада
* Стамбено насеље "Деканске баште"
* Клуб војске
* Железничка станица
* Стамбено насеље "Матије Хуђи" 1 део
*железничка станица (код споменика)
*Ул.Светозара Милетића
*Ст.нас."25 Мај"-око фудбалског игралишта
*Ј.П."Дирекција"-атријум
*Градска плажа
*Раскрсница Ул.А. Чарнојевића и Св. Димитрија
* Житни трг (старе руже)
* Житни трг (младе руже)
*Жардињера Омладински парк
*Жардињера "ПСЦ Пинки"
*Кружна раскрсница "Царска палата"

Руже

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

* Трг Војвођанских бригада - цветњак код Војв. Банке
* Трг Н. Пашића - прав. жардињера, угао Ул. и.Бајића и Ул. Шећер сокак
* Палата правде - жардињера
* Градски кеј 38 жардињера квадрат. Облика
* Омладински парк (велика жардињера)
* Жардињере кружног облика,
* Жардињере правоугаоног облика,
* Палата правде - перењак
* Атријум СО
*Пешачка зона - велика жардињера
*Градски парк
* Омладински парк (жардињере код института)
*Ул.Јупитерова и Дечији диспанзер
*Шах клуб
* Житни трг( перене)
*Храм Св.Стефана
*М.Митровица (жардињере, споменик)
*ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (54 м2 „зечије уши“.)

$67.00

цена/ј.м.

$100.00
$5.00
$10.00
$11.00
$8.00
$8.00
$4.00
$3.00
$10.00
$9.00
$10.00
$20.00
$60.00
$40.00
$5.00
$50.00
$65.00

$705.00

планира. кол.

$7.00
$4.00
$4.00
$19.00
$4.00
$38.00
$12.00
$10.00
$10.00
$44.00
$230.00
$10.00
$12.00
$4.00
$50.00
$20.00
$8.00
$54.00

$7.00

бр.опер.

$4,935.00

$330,645.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин
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Заштита цветних површина и ружа од напада инсеката и гљивица

Заштита цветних површина под перенама, луковицама, једногодишњим
и двогодишњим цвећем комбинацијом инсектицида и фунгицида.
1############
1 1 1 1 ###
1 ######
1
*Локације из позиције: 1.1.1.

Заштита цветних површина под ружама комбинацијом инсектицида и фунгицида.
1############
1 1 1 1 ###
1 ######
1
м2
*Локације из позиција: 1.1.2.

3.

3.1.

3.2.

м2

$9.00

$9.00

$104.00

$104.00

цена/ј.м.

$705.00
$705.00

$812.00
$812.00

$1,517.00

$705.00
$705.00

$812.00
$812.00

$1,517.00

планира. кол.

$14.00
$40.00
$40.00
$35.00
$18.00
$5.00
$8.00
$15.00
$8.00
$8.00
$36.00
$60.00

$7.00

$7.00

$7.00

$1.00

$2.00

1–2

бр.опер.

$4,935.00

$5,684.00

$10,619.00

$705.00

$1,624.00

$2,329.00

$44,415.00

$51,156.00

$73,320.00

$168,896.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27

Ашовљење ружичњака са уситњавањем и обогаћивањем земљишта
тресетом-хумусом-глисталом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2),
Загртањем-одгртањем, зимским орезивањем, сакупљањем и одвозом.
###
*Постојећи ружичњаци

2.2.

м2

Ашовљење цветњака са фрезирањем, уситњавањем и обогаћивањем
земљишта хумусом-глисталом-тресетом (10л/м2) и осмокотом (20гр/м2)
Припрема терена за садњу једногодишњег и двогодишњег цвећа.
###
###
*Постојећи цветњаци

2.1.

м2

Побољшање структуре и квалитета земљишта
(ашовљење са уситњавањем, прихраном и обогаћивањем земљишта).

2.

ред.
бр,

*Ул .А.Чарнојевића
*Кружна "Војарна"
*Кружна "Камењар"
*Кружна раскрсница "Малта"
*Кружна раскрсница "Орао"
* Палата правде
*Царска палата -трг (руже пузавице)
*Архив „Срем“(руже пузавице дуж бедема)
*Музеј црквене уметности (руже пузавице дуж зида)
*М.Митровица (жардињере, споменик)
**Румска Малта и Каменита ћуприја (36 ком = 36м2)
*Ул.К.П. Првог-кружна раскрсница (60м2)
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

Број 2
31. јануар 2020

97

ком

###
4.1.4. IMPATIENS (Воденика - Марљива Лиза белих цветова)
$500.00

$6,500.00

$500.00

$5,500.00

планира. кол.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

4.3.1. VIOLA CORNUTA
боја цвета: љубичасто – жута
боја цвета: плаво жута
боја цвета: жута
###

28

###

4.2.3. PELARGONIUM PELTATUM
(„Словеначки“,цветови беле боје)

Набавка расада двогодишњег цвећа, хибрид, Ф1 генерације
у ПВЦ саксији 100% у тресету, добро укорењена и добро развијена.

ком

###

4.2.2. PELARGONIUM PELTATUM
(„Словеначки“,цветови црвено- беле боје)

ком

ком

ком

4.2.1. PELARGONIUM PELTATUM
###
(„Словеначка пузава мушкатла“,цветови кармин црвене боје)

$35.00

$330.00

$330.00

$330.00

$300.00
$100.00
$100.00
$100.00

$13,300.00

$80.00

$80.00

$80.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$300.00

$13,300.00

$80.00

$80.00

$80.00

$240.00

$500.00

$6,500.00

$500.00

$5,500.00

$10,500.00

$26,400.00

$26,400.00

$26,400.00

$17,500.00

$227,500.00

$32,500.00

$357,500.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$13,000.00

$26,540.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

4.3.

$35.00

$35.00

$65.00

$65.00

цена/ј.м.

$13,000.00

$26,540.00

Набавка једногодишњих контејнерских пузавица (биљке снажне, у цвету, минимална дужина висећих грана 50 цм),
у цену је урачуната замена супстрата - "класман бр.1" (потребно 30 врећа по 70л.) за све три цветне
$240.00
пирамиде $1.00

ком

###
4.1.3. IMPATIENS (Воденика - Марљива Лиза јарко црвених цветова)

4.2.

ком

4.1.2. VINCA „Loy Pink“ (Винка розе-белих цветова)

###

ком

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

###
4.1.1. VINCA „Scarlet with Eye“ (Винка јарко црвених цветова)

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

Набавка расада једногодишњег цвећа за сунчана и сеновита места, хибрид, Ф1 генерације
у ПВЦ саксији,100% у тресету, биљке укорењене, добро развијене, у цвету.

4.1.

ред.
бр,

Набавка расада цвећа

4.

Број 2
31. јануар 2020
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месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

###
5.1.4. IMPATIENS (Воденика - Марљива Лиза белих цветова)
Градски парк

ред.
бр,

цена/ј.м.

$500.00
$300.00

планира. кол.

$5,000.00
$1,000.00
$500.00

$6,500.00

###
5.1.3. IMPATIENS (Воденика - Марљива Лиза јарко црвених цветова)

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$501,606.00

$105,000.00

$350,000.00

$500.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$6,500.00

$500.00

$5,500.00

$26,540.00

$3,000.00

$10,000.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Градски парк
Цветњак испред СО
Трг В.Бригада, жардињере, атриум
РАДНА ОПЕРАЦИЈА

$500.00
$100.00
$200.00
$100.00
$100.00

###

$1,500.00
$1,500.00
$250.00
$2,250.00

$5,500.00

$13,000.00

$26,540.00

$1,500.00
$1,500.00

$3,000.00

$8,000.00

$10,000.00

планира. кол.

5.1.2. VINCA „Loy Pink“ (Винка розе-белих цветова)
Жардињера испред поште
Велика жардињера код цркве
Трг В.Бригада, жардињере, атриум
Градски парк (сунчане позиције)

Жардињера испред поште
Велика жардињера код цркве
Трг В.Бригада, жардињере, атриум
Градски парк (сунчане позиције)

###
5.1.1. VINCA „Scarlet with Eye“ (Винка јарко црвених цветова)

Садња расада једногодишњег цвећа

5.1.

$35.00

Садња : једногодишњег цвећа, пузавица за цветне пирамиде и двогодишњег цвећа и перена.
ком
$18.90

ком

$35.00

цена/ј.м.

5.

###

4.3.3. MYOSOTIS
Плави цвет
Розе цвет

ком

месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######
###

РАДНА ОПЕРАЦИЈА

4.3.2. BELIS PERENIS – PONPON
Црвени цвет

ред.
бр,

Број 2
31. јануар 2020

Садња расада двогодишњег цвећа

99
###

цена/ј.м.

„FUKSIJA MEJANDEKOR“ (стаблашице)

„ROSA LAVAGLUT“

6.1.

6.2.
###

###

у рифузи или у тресету заштићен од исушивања.

30

Набавка садница ружа са 3-4 основна подједнако развијена избојка дужине 30 цм.

$250.00

$1,000.00

$68.00

$30.00

$98.00

планира. кол.

$3,000.00
$1,500.00
$1,500.00

$6,500.00
$1,000.00
$500.00

$2,000.00

$10,000.00

$300.00
$300.00

$13,300.00

$1.00

$1.00

$1.00

бр.опер.

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$68.00

$30.00

$98.00

$17,000.00

$30,000.00

ПРОГРАМ – 2020.
укупна кол.
укупно дин

$3,000.00

$10,000.00

$300.00

$80.00

$80.00

$80.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

6.

5.3.3. MYOSOTIS
###
Жардињера испред поште (плави цвет)
Жардињера испред поште (роза цвет)
ред.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
бр,
######

5.3.2. BELIS PERENIS – PONPON
Велика жардињера код цркве
Градски парк
Цветњак испред СО
Трг В.Бригада, жардињере, атриум

5.3.1. VIOLA CORNUTA
###
Цветнае пирамиде ( боја цвета: љубичасто-жута; плаво жута и жута)

5.3.

###

5.2.3. PELARGONIUM PELTATUM
(„Словеначки“,цветови беле боје)
$80.00

$80.00

###

5.2.2. PELARGONIUM PELTATUM
(„Словеначки“,цветови црвено- беле боје)

$240.00
$80.00

Садња једногодишњих пузавица са заменом супстрата у све три цветне пирамиде

$100.00
$100.00

5.2.1. PELARGONIUM PELTATUM
###
Цветна пирамида („Словеначки“,цветови кармин црвене боје)

5.2.

Цветњак испред СО
Трг В.Бригада, жардињере, атриум

Број 2
31. јануар 2020

ROSA LAVAGLUT

7.2.

100
31

Машинско кошење траве на банкинама ширине 1 м.
1 ############
1 1 1 1###1#########
1 1
*Локације по налозима

3.

м2

м2

$20,000.00
$20,000.00

$4.00 $750,000.00
$750,000.00

$34.50

$1,000.00

$500.00

$1,500.00

$130.00

$25,000.00

$15,000.00

$13,000.00

$1.00

$1.00

$1.00

$700,000.00

$19,000.00

$5,000.00

$2,800,000.00

$655,500.00

$110,000.00

$2,790,778.00
ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1 ############
1 1 1 1###1#########
1 1

Ручно уклањање шибља са банкина
(утовар и превозом до 10км.)
*Локације по налозима

$5,000.00
$5,000.00

2.

$22.00

Машинско уклањање шибља са банкина
1 ############
1 1 1 1###1#########
1 1
(утовар и превозом до 10км.)
*Локације по налозима

1.

планира. кол.

УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

м2

$500.00
$500.00

$1,000.00
$1,000.00

VI

цена/ј.м.

$25.00

ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

ком

$30.00

$32.00
$68.00

$100.00

$30.00
$30.00

$130.00

$1,500.00

V
ред.
бр,

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

######

ком

Размножавање средње високих и ииских перена:
######
*По налогу

######

8.2.

######

Размножавање високих перена:
По налогу

8.1.

$100.00

Ражмножавање постојећих перена: вађење бусена, дељење и пресађивање на другу локацију.

###

ком

8.

По налозима
-Црква у Равњу -68 ком

„FUKSIJA MEJANDEKOR“
Царска палата (30 ком) дуж ограде

7.1.
###

Садња и пресађивање ружа уз додатак глистала
###

7.

Број 2
31. јануар 2020

Клупа без наслона
Градски кеј
Спомен гробље
Централни парк
*Музеј црквене уметности

Даска за седала између жардињера или ###
жардињера
###
*По налозима

1.2.

101

1.3.

ком

ком

$815.00

$1,940.00

$2,100.00

цена/ј.м.

$5.00
$5.00

$66.00
$33.00
$27.00
$3.00
$3.00

$165.00
$8.00
$54.00
$20.00
$15.00
$9.00
$13.00
$6.00
$4.00
$6.00
$3.00
$7.00
$20.00

планира. кол.

$236.00

$6.00

$480.00

$960,000.00

$960,000.00

$1.00

$1.00

$1.00

$5.00

$66.00

$165.00

$4,075.00

$128,040.00

$346,500.00

$236.00
ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

$1.00

$80.00
$80.00

$3,565,500.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

### ###

Клупа са наслоном
*Пешачка зона-"возић"
*Градски парк и плато испреде цркве
*Омладинск парк
*ПСЦ "Пинки"
*Житни трг
*Музеј црквене уметности
*Пијаца
Архив "Срем"
Градски кеј,
Железничка станица-паркић,
Спомен гробље
*Мачванска Митровица

1.1.

32

Набавка боје, припремни радови за бојење и ручно бојење клупа или жардињера.
РАДНА ОПЕРАЦИЈА
месечни програми – 2020.
1 2 ############
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
######

1.
ред.
бр,
ком

ОДРЖАВАЊЕ,ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ

VIII

### ###

ЗАЛИВАЊЕ

VII

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Заливање помоћу цистерне ( два НК радника).
1############
1 1 1 ###
1 #########
1 1 1
*Дрворедне саднице и цветњаци.

1.
$2,000.00

ЗАЛИВАЊЕ

VII

час

УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

VI

Број 2
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ком

ком

АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ

IX

$8,150.00

$2,500.00

######### ######### ### ############ ### час

######### ######### ### ############ ### час

Виљушкар
Утовар и одвоз

Утоваривач
Утовар и одвоз

Аутодизалица
*По налозима

3.

4.

5.

33

$6,510.00

$250.00
$250.00

$2.00
$2.00

$2.00
$2.00

$50.00
$50.00

$5.00
$5.00

$10.00
$10.00

планира. кол.

$20.00
$20.00

$100.00
$100.00

$20.00

$100.00

$13,700.00

$155,000.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$250.00

$2.00

$2.00

$50.00

$5.00

$10.00

$625,000.00

$16,300.00

$13,020.00

$142,500.00

$13,400.00

$652,115.00

$4,800.00

ПРОГРАМ – 2020.
бр.опер.
укупна кол.
укупно дин

$1.00

$1.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

######### ######### ### ############ ### час

$2,850.00

Камион ТАМ
Утовар и одвоз

2.

######### ######### ### ############ ### час

Трактор са приколицом
Утовар и одвоз

$2,680.00

$480.00

цена/ј.м.

$685.00

$1,550.00

1.

######### ######### ### ############ ### час

ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Набавка материјала и уградња инфилтрационе цеви за заливање садница:
Ручно или машинско бушење рупе уз корен пречника 25цм дубине 80цм,
убацивање ПВЦ перфориране дренажне цеви пречника 8цм дужине 90-100цм,
рупу око цеви засути природиим шљунком до нивоа терена тако да цев остане
у средини и да вири 10-20цм.
### ###
ком
*По налозима

месечни програми – 2020.
1
2
3 4 5 6 ###
7 ############
8 9 10 11 ###
12 ј.м.
##################

VIII

4.

ред.
бр,

### ###

Поправка искривљених и сломљених металних елемената на клупама,
набавка боје и бојење у одговарајућу боју по захтеву инвеститора,
као и фарбање вертикалних штитника око младих садница.

3.

*По налозима
РАДНА ОПЕРАЦИЈА

Демонтажа поломљених клупа, као и набавка материјала , израда и уградња
нових штафли, бојење у одговарајућу боју по захтеву инвеститора ).
### ###
*По налозима

2.

Број 2
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АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ

IX

34

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ДРВЕЋА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ШИБЉА И НИСКИХ ЧЕТИНАРА
ОДРЖАВАЊЕ И САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ
ОДРЖАВАЊЕ И ФОРМИРАЊЕ ЦВЕТНИХ ПОВРШИНА
УКЛАЊАЊЕ ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ДУЖ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТ. ГРАДА
ЗАЛИВАЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКЕ ОПРЕМЕ

САДРЖАЈ:

$891,242.00
$44,999,942.16

$40,909,038.33 $4,090,903.83

$27,419,710.26
$6,136,317.00
$1,388,360.60
$399,080.00
$3,069,855.80
$3,922,050.00
$1,056,000.00
$717,326.50
$81,022.00

$810,220.00

$810,220.00

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА – 2020.
пдв 10 %
пдв 20 %
укупно дин

$24,927,009.33 $2,492,700.93
$5,578,470.00 $557,847.00
$1,262,146.00 $126,214.60
$362,800.00
$36,280.00
$2,790,778.00 $279,077.80
$3,565,500.00 $356,550.00
$960,000.00
$96,000.00
$652,115.00
$65,211.50

услуге

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊA ПАРКОВА ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
СА ПЛАНОМ САНАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ДРВОРЕДА ПЛАТАНА И ПЛАНОМ УКЛАЊАЊА
ШТЕТНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2020. ГОДИНИ.

АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО ПОТРЕБИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

Број 2
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
31. јануар 2020
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16.

СКУПШТИНА
МИТРОВИЦА

На основу члана 13. став 3. и 4.
Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Сл.гласник РС“, број
10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и
члана 41. став 1. тачка 4. и 20. Статута града
Сремске Митровице, („Службени лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

ГРАДА

31. јануар 2020

СРЕМСКА

Број: 320-4/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ЗАКЉУЧАК

I
ДОНОСИ СЕ Програм мера
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
Града Сремскa Митровицa за 2020.годину.

II
Саставни део овог Закључка је
Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја Града Сремскa Митровицa
за 2020.годину.

III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
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На основу члана 13. став 3. и 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“ бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016 ), члана 11. Одлуке о буџету Града Сремска
Митровица за 2019. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/2019 ), члана 41. став 1. тачка 4.
и 6. Статута Града Сремскe Митровицe („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019.)

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА 2020 ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Административни центар Срема, Град Сремска
Митровица, налази се у делу области у коме је река Сава најближа Фрушкој гори, на месту где су
копнени путеви који воде са Балкана и Београда на истоку, ка данашњој Републици Хрватској на западу,
најближи воденим путевима (реци Сави). Геостратешки положај је изузетан. Град се налази на аутопуту
Е-70, коридор 10. Од главног града Београда, са којим је повезан и двоколосечном пругом, удаљен је 75
km. Од центра АП Војводина, Новог Сада, удаљена је 59,48 km, а од аеродрома Никола Тесла 59 km. Од
границе са Републиком Хрватском удаљен је 35 km. Укупан број насељених места у Граду Сремска
Митровица је 26, а број катастарских општина 23. Површина на којој се простире износи 762 km2. Према
последњем попису из 2011. (Завод за статистику, 2011.) Град Сремска Митровица има 79 773
страновника, са просечном густином насељености 104,7 становника на km2. Град Сремска Митровица се
граничи са општинама Шид, Беочин, Ириг, Рума, Шабац, Богатић и на југозападу са Босном и
Херцеговином (општина Бијељина). На простору Града Сремска Митровица, уочавају се три природне
целине, односно зоне, које непосредно утичу на валоризацију потенцијала, функционалну и просторну
организацију: планинска зона, сремско-равничарска и мачванско-равничарска зона. Простор који
обухвата северни део Града Сремска Митровица, односно планинска зона, простире се на деловима
Фрушке горе, од самог гребена спуштајући се до сремско-равничарског дела Града Сремска Митровица.
Заузима површину од 238,55 km3, на којима се налази десет сеоских насеља: Стара Бингула, Дивош,
Чалма, Шишатовац, Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, Бешеновачки Прњавор, Бешеново. У овој
зони се задржавају све особине простора у коме доминирају актиовности везане за природни и културноисторијски потенцијал (комуналне, индустријске, саобраћајне) значајне за постојећа насеља. На овом
простору се налази део Националног парка Фрушка гора, као огромни потенцијал развоја укупног
простора. Будући развој овог простора, захтева очување његовог еколошког карактера, елемената
природног предела и културног пејзажа, кроз економске активности које неће угрозити основни
карактер и особине простора. Сремско-равничарска зона обухвата средишњи део Града Сремска
Митровица и простире се од обронака Фрушке горе до реке Саве. Заузима површину од 401,23 km2,
градско насеље Сремска Митровица, насељено место Лаћарак и седам сеоских насеља: Мартинци,
Кузмин, Босут, Сремска Рача, Шашинци, Велики Радинци и Јарак. Зона је оријентисана око коридора 10
и има наглашен производно-комерцијални карактер, осим у граничном широком делу у коме доминира
пољопривреда. Мачванско-равничарска зона, обухвата јужни, мачвански део Града Сремска Митровица,
површину од 121,73 km2, насељено место Мачванска Митровица и шест сеоских насеља: Засавица I и
Засавица II, Равње, Раденковић, Ноћај и Салаш Ноћајски. У зони треба да се развију све особине
простора у коме доминирају активности везане за природни и туристички потенцијал (пољопривреда,
риболовство, туризам, рекреација, водени саобраћај).
Природни услови и животна средина: Град Сремска Митровица налази се у северозападном делу
Србије и југозападном делу Војводине, на контакту три различите морфолошке целине: сремске равнице,
мачванске равнице и фрушкогорског побрђа. Град има географски положај на 44º и 58' северне
географске ширине и 19º и 39' источне географске дужине. Простире се по јужном ободу сремске лесне
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терасе и алувијалној равни реке Саве, на просечној надморској висини од 82 m. Град Сремска Митровица
има повољне климатске услове. Према географском положају лежи у области умерено-континенталне
климе, која се одликује топлим и сушним летима, умереним зимама и кишним прелазним добима, са
просечном годишњом температуром 10,8 степени Целзијуса, са посебним специфичностима зе
фрушкогорски део, равничарски део уз реку Саву и мачвански део. Површинске воде се јављају у облику
сталних и повремених водотока, бара и вештачких акумулација. Већина ових водотока креће се са
Фрушке горе и са њених обронака, а хране се се водом са једног или више сталних извора који избијају у
врховима долина. Већина водотока има правац тока од Фрушке горе ка реци Сави. Река Сава је основни
природни водоток, којем гравитирају сви водотоци и који има све карактеристике равничарске реке, са
разликом између минималног и максималног водостаја 8,2 m. На подручју Града Сремска Митровица,
река Сава се протеже km 118+000 до km 191+000 на левој обали и од km 127+700 до km 163+562 на
десној обали. Река Босут налази се делимично на територији Града Сремска Митровица у дужини од
1300 m и леве и десне обале (од ушћа до границе катастарских општина Босут и Вишњићево). Артерски
издани подземних вода јављају се углавном у приобалном подручју Саве, под притиском (артерски
хоризонт). У приобаљу Саве констатован је субартерски хоризонт на дубинама од 20-40 m који је
каптиран за потребе регионалног водовода. У нижим деловима територије, подземне воде су веома
високе. Нашироко је познато, да је Срем богат барама, старачама и мртвајама. Природно богатство
представља и река Сава, која чини његову јужну границу према посавској Србији. Сремски део
оплемењују и хидроакомулације, које су настале преграђивањем фрушкогорских потока и
експлоатацијом руда. Природно окружење обухвата, пространу равницу која се спушта са планинских
обронака Фрушке горе, Резерват природе Засавица, са флором, фауном, аутентичним мочварним
подручјем, са високим међународним степеном заштите. Фрушка гора је проглашена Националним
парком 1960. године у циљу побољшања трајне заштите. Подручје активне заштите обухвата 25 525 ha.
Фрушка гора је богата шумама храста, букве, липе, граба и другог дрвећа са преко 50 заштићених
биљних врста. Специјални резерват природе Засавица, налази се у непосредној близини Сремске
Митровице, 15 km удаљен. Резерват је мочварни и водени екосистем са фрагментима поплавних ливада
и шума, уз две реке Засавицу и притоку Батар. Укупна површина Резервата је 1 850 ha, а 657 ha спада у
прву категорију заштите. Питома река Засавица, омогућила је опстанак и развој разноврсном биљном и
животињском свету. Како би тај свет био очуван у будућности, Засавица и њено приобаље, налази се под
заштитом државе од 1997. године, као природно добро и категорија од изузетног значаја. Шуме равног
Срема простиру се на алувијалној равни реке Саве и деловима лесних тераса.Чине их велики комплекси
квалитетних шума и меких лишћара. Равни Срем има висок степен шумовитости у проценту од 20,88%.
Град Сремска Митровици простире се на површини од 76 200 hа, укупна површина под шумом је 10 996
hа, а површина под заштићеним зелинилом (паркови) је 129 hа. Према подацима, шумовитост у Граду
Сремска Митровица износи 14,60%. Најзаступљеније врсте су храст лужњак, тополе, врбе, пољски јасен
и багрем. У Граду Сремска Митровица, појединачним научним радовима, врши се мониторинг
биодиверзитета, и сходно њима нема битних промена које се односе на разноликост биљног и
животињског света. Током јануара и октобра, прате се миграције птица водених станишта.

Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: У Граду Сремска Митровица, према Попису становништва
2011. године, живи 79 773 становника. Од тога више од половине становника живи у руралном подручју
(42 187 становика) док у градском језгру живи мањи број становика (37 586 становника). Изражена је
депопулација села, па одређена сеоска насеља у Граду Сремска Митровица су са изузетно ниским бројем
становника (Бешеновачки Прњавар са 83 становника и претежно старачким домаћинствима). Међутим,
иако је депопулација изражена у скоро свим сеоским насељима Града, имамо и позитиван пример
насељеног места Лаћарак, који има тенденцију повећања броја становника сваке године (10 622
становника), са израженошћу у последње две деценије, за време значајних популационих кретања под
утицајем доласка великог броја исељених лица из бивших југословенских република. Унутрашња
миграциона кретања на релацији село-град, су изражена, пре свега због ђака који у средњу школу
свакодневно путују у град, али и људи који раде у граду, или обављају одређене активности. Према
подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, укупан број становника у Граду
Сремска Митровица износи 79 773, тако да је број становника смањен у поређењу са бројем становника
из пописа 2001. године за 5 341. Промене у периоду 2002/2012. године, показују да се број становника
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Града Сремска Митровица смањио за 6,62%, што је нешто мање у односу на Сремску област (-6,84%), а
више у односу на АП Војводину (-4,58) и Републику Србију (-3,9%). Град Сремска Митровица има највише
становника у сремској области, а на шестом месту је по броју становника у Војводини. Од укупног броја
на територији Града, жена има 51,16% а мушкараца 48,84%. Становништво радног узраста, чини 69,12%
укупног становништва. Просечна старост становика Града Сремска Митровица је 42,2 године. Према
подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, подаци о школској спреми
становништва су: без школе 3,29%, са непотпуном основном школом 11,76%, са основном школом
21,56%, са средњом стручном трогодишњом школом 22,46%, са средњом стручном четворогодишњом
школом 24,63%, са гимназијом 3,03%, вишом стручном спремом 4,54% и са високом стучном спремом
7,87%, 19,72% од укупног број становника чини становништво које се примарно баве пољопривредом.
Диверзификација руралне економије: На подручју Града Сремска Митровица укупан број чланова
газдинства и стално запослених на газдинству износи 15 729 од чега на породичном газдинству 15 214
док је на газдинствима правних лица запослено 515 особа. Од укупно 7 599 управника газдинстава само
1 013 су жене, дакле око 13%. На породичним пољопривредним газдинствима ангажована су 2 447
сезонска радника и 546 лица ангажована на основу уговора. Тачно 50% укупног броја управника
газдинствима поседује само знање стечено из практичног бављена пољопривредом. Формално
образовање из области пољопривреде поседује само 7,26% управника (заједно посматрано средње и
факултетско образовање у пољопривреди). Остатак има завршену средњу школу која није
пољопривредна (35,96%) и факултет из неке друге области (5,23%). Запослени у сектору пољопривреде,
шумарства и водопривреде чине 5% од укупно запослених на територији Града Сремска Митровица,
међутим ако погледамо структуру радне снаге у руралним крајевима на територији Града, у сваком
руралном насељеном месту удео лица која се баве пољопривредном делатношћу је изузетно висок и
варира од 40% до 60% а у неким насељима и до 80%. Број газдинства која обављају друге профитабилне
активности је 267. Рурални туристички производи одувек постоје на територији Града Сремска
Митровица, с тим што се у последње време почела озбиљније разматрати могућност и потреба развоја
руралног туризма као облика диверзификоване руралне економије у градским стратешким документима
из области руралног развоја. Потенцијали за развој руралног туризма се ослањају пре свега на еко
туризам, верски туризам и омладински туризам чији туристички производи јесу претежно лоцирани у
руралним крајевима. Најзначајније географске одлике територије коју обухвата Град Сремска
Митровица је пространа равница која се спушта са планинских обронака Фрушке горе, река Сава,
Национални парк Фрушка гора и Специјални резерват природе Засавица, као и припадност великој
европској геотермалној регији што чини овај простор погодним за истраживање и коришћење
геотермалне енергије. Сремска Митровица је стари антички град, Сирмијум и место рођења римских
императора. Историјски град је имао значајну улогу и у оба велика рата, где су се одиграле Легетска
битка и Сремски фронт. Културно-историјско наслеђе потиче из ова три најважнија периода из историје
града. Аварски појас, Царска палата и римске ископине, Спомен гробље из II Светског рата, споменик
палим на Легету итд, само су неки од туристичких производа. На територији Града Сремска Митровица
одржава се велики број локалних манифестација а велики број њих у руралним крајевима. „Коло Срема“
је традиционална манифестација културно-спортског карактера у селу Гргуревци и обухвата смотре
сремских фолклорних група, котлићијаду, дефиле фијакера, етнобазар и ловачка шицара. Сабор Војводе
Стојана Чупића је традиционална манифестација у част војводе из Првог српског устанка која се сваке
године одржава у селу Салаш Ноћајски уз велико учешће омладине и организовано надметање у
традиционалним спортским дисциплима. У манифестацији спортско-рекреативног карактера Штукијади
учесници из земаља региона надмећу се у риболову у амбијенту Специјалног резервата природе Бара
Засавица. У овом резервату се одржавају и Дани мангулице, аутохтоне врсте свиње са ових простора.
Бостанијада се одржава у селу Шашинци сваке године. Једна од најзанимљивијих манифестација је
свакако Војвођанска кујница на шору, која окупља ствараоце народних рукотворина, чланове културноуметничких друштава, удружења жена и етно радионице. Одржава се у Лаћарку а иницирана је од
стране удружења жена из тог места. Најпознатији традиционални производ са територије Града Сремска
Митровица је свакако Сремски кулен, а од старих заната у смислу рурално-привредне активности је
заступљена израда традицоналних војвођанских инструмената. Просечан број ноћења туриста на
територији Града Сремска Митровица је 12 355.
Рурална инфраструктура: Комунална инфраструктура у Граду Сремска Митровица обухвата
водоснабдевање и одвођење отпадних вода (фекална канализација, одвођење атмосферских вода). Када је
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у питању водоснабдевање, ЈКП „Водовод“ снабдева 79 773 становника безбедном, бактериолошки и
хемијски исправном водом за пиће. Дужина водоводне мреже износи 344 km, а на њу је прикључено
између 25 000 и 30 000 потрошача. Јавни систем обухвата Сремску Митровицу, насељена места Лаћарак
и Мачвански Митровицу и сеоска насеља: Мартинце, Кузмин, Шашинце, Велике Радинце, Манђелос (са
викенд насељем), Гргуревце, Лежимир (са викенд насељем), Бешеново, Шуљам, Салаш Ноћајски,
Засавицу I и Засавицу II. Локални системи постоје у седам сеоских насеља: Чалми, Дивошу, Шишатовцу,
Бешеновачком Прњавору, Босуту, Сремској Рачи и Јарку. Без организованог водоснабдевања су четири
сеоска насеља: Равње, Ноћај, Раденковић и Стара Бингула. У Сремској Митровици усвојен је
сепарациони систем одвођења фекалних и атмосферских вода, а река Сава се користи као реципиент.
Дужина канализационе мреже је 120 km, а број прикључака је 8 350. Канализациону мрежу користи 90%
корисника водовода са подручја Сремске Митровице, док становници сеоских насеља користе
индивидуалне септичке јаме. Насељено место Мачванска Митровица има фекалну канализациону мрежу
дужине 10 km и главни колектор којим се отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање отпадних
вода. Насељено место Лаћарак има фекалну канализацију дужине 2 200 m, али је покривеност насеља
мрежом још увек мала, па је у плану проширење. Атмосферске воде се по хидрографским целинама
одводе отвореном и затвореном атмосферском канализацијом. Сливна подручја гравитирају према
мелиоративним каналима, градским барама и реци Сави. На територији Града Сремска Митровица
пружа се мрежа категорисаних путева укупне дужине око 270 km. Опшински путеви саобраћајно
повезују сеоска насеља на територији Града, као и територију Града са мрежом државних путева. Град
Сремска Митровица је сврстан међу 16 најзначајнијих железничких чворова у Републици Србији. Кроз
Сремску Митровицу пролази међународна магистрална двоколосечна електрифицирана железничка
пруга Е70; Е85. Службена места за пријем и отпрем путника Сремска Митровица, Лаћарак, Кузмин и
Мартинци-стајалишта. Река Сава, као међународна пловна река која се улива у пловни Дунав, пролази
кроз К.О. сеоских насеља: Сремску Рачу, Босут, Мартинце, Кузмин, Лаћарак, Сремску Митровицу, Јарак,
Равње, Мачванску Митровицу. Ваздушни саобраћај карактерише постојање спортског аеродрома у
Великим Радинцима, који може да прерасте у туристичко-пословни аеродром са задржаном спортском
улогом. Унутар Града Сремска Митровица превоз обавља Аутобуска станица Сремска Митровица, и у
свим сеоским насељима и насељеним местима постоје аутобуска стајалишта. Систем за одводњавање
који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000 ha, са дужином канала од 1 148 km.
Град Сремска Митровица се налази у конзумном подручју ЕД „Сремска Митровица“, осим сеоског
насеља Јарак који се налази у конзумном подручју ЕД „Рума“ и насељено место Мачванска Митровица
као и шест мачванских сеоских насеља (Равње, Раденковић, Ноћај, Салаш Ноћајски, Засавица I и
Засавица II), која се налазе у конзумном подручју ЕД „Шабац“. Што се тиче гасне мреже, 70% територије
градског насеља Сремска Митровица покривено је гасном мрежом, насељена места Лаћарак и
Мачванска Митровица и сеоска насеља: Јарак, Шашинци, Салаш Ноћајски и делимично Ноћај. На
територији Града Сремска Митровица налази се 24 поште. Већина становника сеоских насеља може да
користи поштанске услуге у свом или суседном селу. У 6 сеоских насеља не постоји пошта: Стара
Бингула (Дивош), Шуљам, Шишатовац (Лежимир), Бешеновачки Прњавор (Бешеново), а у мачванским
сеоским насељима Ноћај, Засавица I, Засавица II, Раденковић пошта постоји али не ради сваки дан, него
2 или 3 дана у недељи. Приступ интернету омогућен је у већини села, а мобилна телефонија у свим.
Управљање отпадом врши ЈКП „Комуналије“, и у сваком селу се на месечном нивоу односи смеће.

Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Пољопривредно земљиште: потенцијал простора Града Сремска
Митровица је пре свега пољопривредно земљиште у површини од 56 527 hа и заузима највећи део
простора макро зоне Аутопута и део макро зоне Засавица. Коришћење пољопривредних површина је на
нивоу покрајинског просека. Геоморфолошке и геолошке карактеристике: Алувијална раван реке Саве
има знатно већу површину северно него јужно од реке. Код Сремске Митровице она је најужа. Нагнутост
равни према реци Сави је веома мала, тако да су скоро сви јужнофрушкогорски потоци у својим доњим
токовима добили канале. Сремска лесна тераса је расцепкана фрушкогорским потоцима и делом реком
Савом. Фрушкогорска лесна зараван са просечном надморском висином од 120-140 m опкољава Фрушку
гору. Надморска висина опада са удаљавањем од Фрушке гoре на 90-100 m. Лесна зараван је избушена
предолицама, доловима и малим депресијама. Долине фрушкогорских потока имају облик долова који се
шире и претварају у широке плитке депресије, источно од Бингуле, западно од Чалме и југозападно од
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Великих Радинаца. Фрушка гора лежи између река Саве и Дунава. Јужно од Фрушке горе простире се
Равни Срем, а западно сремско и славонско заталасано земљиште. Фрушка гора спада у ниске планине,
сочивастог је облика, дужине 78 km и ширине 15 km. Лесна зараван (фрушкогорска лесна зараван) је
настала навејавањем фрушкогорског леса које је било условљено самом Фрушком гором која је
представљала пречагу и задржавала лес. С друге стране, лесна тераса има знатно мирнији рељеф у
односу на лесне заравни. Благо су заталасане, са заобљеним и слабо израженим гредама и широко
заталасаним пешчаним брежуљцима. Минеролошки састав терасног леса, услед испирања карбоната
више подсећа на глину. Педолошке карактеристике: На територији Града Сремска Митровица
заступљени следећи педолошки типови земљишта са својим варијететима: чернозем са својим
варијететима на површини од 35 803 ha, ливадска црница 4 780 ha, ритска црница 6 560 ha, алувијум 10
290 ha, гајњача 6 340 ha, парарендзина на лесу 3 380 ha, мочварно глејно земљиште 940 ha, минерално
барско земљиште 5 550 ha и параподзол 220 ha. Пољопривредна површина заузима 74,2% укупне
површина Града Сремска Митровица, односно простире се на 56 527 ha. По категоријама коришћено
пољопривредно земљиште је, према Попису пољопривреде 2012. године, ивидентирано у следеће
категорије: оранице и баште 50 087 hа, воћњаци 743 hа, виногради 56 hа, ливаде и пашњаци 3 138 hа,
расадници 1 hа и остало земљиште (окућнице) 418 hа. На територији Града Сремска Митровица постоји
систем за одводњавање, који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000 ha, са
дужином канала 1 148 km. Одводњавање: Изведена је доста добро уређена мрежа канала, који прате
природне депресије. Комасационим мерама у појединим K.O. урађена је мрежа правилно формираних
канала који за реципијенте имају природне водотоке који гравитирају према реци Сави. На уливу
природних реципиената - канала у реку Саву или Босут налази се седам црпних станица капацитета од
0,75 m3/сек. до 5 m3/сек. Задатак ових црпних постројења је да учествују у евакуацији сакупљених
вишкова воде са подручја система за одводњавање. Свака од ових грађевина димензионисана је на
основу количине сувишне воде, дозвољеног времена плављења земљишта и дневног времена рада црпне
станице. У појединим K.O. (Сремска Рача, Босут, Кузмин, Лаћарак ) на формирану каналску мрежу
належе мрежа дренажних цеви, односно уређени дренажни системи, који су по изградњи задовољили
своју функцију и намену. Задатак ове дренаже је да статички ниво подземне воде снизи испод 1,2 до 1,4
метра. Из тог разлога размак дренова је доста густ од 24 до 36 метара, са филтерским слојем шљунка од
40 cm. Размак дренова на слабије угроженим парцелама је 48 до 72 метра. С обзиром на брдовитост
терена северно од Сремске Митровице и изложености терена јужним експозицијама Фрушке горе у овим
К.О. одводњавање се обавља гравитационо природним токовима. Неки од ових канала су у претходном
периоду чишћени и одмуљивани, а на некима се ове мере спроводе спорадично. Ови канали имају
бујични карактер те се мере одржавања спроводе само у екстремним случајевима, мада постоји потреба
за детаљну реконструкцију и ове каналске мреже. Табела 1 Одводњавање каналска мрежа цевна
дренажа укупно изграђено у hа у функцији у hа изграђено у hа у функцији у hа изграђено у hа у
функцији у hа 3628 2540 1202 1160 4830 3700 Пољопривредно земљиште и културе које се наводњавају,
углавном се налазе у склопу АД “Митросрем“. Постоји могућност наводњавања у оквиру К.О. Сремска
Рача на површини од 84 ha, постоји изграђена инфраструктура у облику AЦ цевовода који је у функцији.
На територији К.О. Јарак налази се део заливног система „Златара“ - 340 ha који тренутно није у
функцији због немогућности финансирања његовог одржавања. Заливни систем „Глац“ по првобитном
решењу замишљен је и урађен као полустационарни систем и то тако што је на површини од 440 ha
укопана мрежа AЦ - цеви са одговарајућим фазонским комадима. Постојећи систем је 1990. године
проширен на 540 ha, а покретна опрема је донекле измењена и осавремењена увођењем четири
широкозахватне машине типа „Центар-пивот“, а 1998. године пуштена је у погон и једна машина типа
„ЛИНЕАР“. Према резултатима пописа из 2012. године површина која се наводњава износи 149 hа и то:
892 hа ораница и башта, 48 hа воћњака, виногради 5 hа, 1 hа ливада и пашњака. Према врсти усева на
ораницама и баштама наводњава се 209 hа жита и силажног кукуруза, шећерне репе 354 hа поврће,
бостан и јагоде 250 hа и 79 hа остало. Површински се наводњава 60,0 % површина, 17,6 % орошавањем и
22,5 % системима „кап по кап“. Укупна површина пољопривредног земљишта у својини Републике
Србије на територији Града Сремска Митровица износи 7 740 hа, од чега у закуп се даје 4 957 hа и то:
866 hа се даје на бесплатно коришћење, по основу инфраструктуре се даје 568 hа и сточарима по праву
пречег закупа даје се 3 523 hа .
Вишегодишњи засади: Веома повољни микроклиматски и орографски услови, доприносе развоју
воћарства. Воћарска производња се одвија на 743 ha, при чему имамо исти удео како плантажних тако и
екстензивних воћњака, на којима су заступљене различите воћне врсте. Најзаступљеније воћне врсте су:
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шљива, јабука, бресква, крушка, кајсија, вишња, орах. Доминантан је узгој шљиве на површини од 316 ha
и сортимент карактеришу: чачанка родна, чачанка рана, чачанска лепотица, стенлеј. Подножје Фрушке
горе је перспективан локалитет за гајење брескве али свега 101 ha је под овом воћном врстом. Oд
осталих коштичавих врста у засадима су присутне кајсија и вишња чија укупна површина износи 55 ha.
Јабучасте воћне врсте се налазе на другом месту најзаступљенијих воћних врста. Највише подигнутих
засада је под јабуком 21,26%, док се број засада крушке креће око 7%. Од језграстих воћних врста
прихватљиво је гајење ораха, који учествује са 3,63% од укупних површина под воћем. После ораха, као
доминантне врсте и производња леске улази у савремене токове производње. Производња лешника је у
свету дефицитарна, док се на нашем тржишту не подмирује ни 20% реалне тражње. С обзиром на
агроеколошке услове којима располажемо, можемо констатовати да је виноградарство на веома ниској
лествици развоја. Виноградарском производњом се бави 202 пољопривредна газдинства, укупно на 56
ha, при чему је подједнак однос у производњи винских и стоних сорти. Винске сорте су заступљене на 33
ha и треба напоменути да се свега 6 ha налази под сортама са географским пореклом. Како у свету
постоји превелика производња вина, нужно је тежити сопственом, препознатљивом производу приликом
планирања ове врсте производње. Пољопривредни произвођачи годинама истичу чињеницу да је лакше
произвести него дистрибуирати производе до купаца. Истовремено се јавља потреба, да се у што већој
мери смањи пропадање пољопривредних производа након бербе услед неадекватног складиштења. Свега
14 хладњача постоји у оквиру 11 пољопривредних газдинстава на подручју Града Сремска Митровица,
укупног капацитета 2 913m2.
Сточни фонд: Вредност реализоване сточарске производње има тренд опадања, како на нивоу државе,
тако и на нивоу Града Сремска Митровица. Смањење сточног фонда готово свих врста стоке, током
последњих петнаест година, проузроковано је смањеним домаћим тржиштем, изгубљеним светским
тржиштем и непостојањем дугорочне стратегије развоја сточарства. Лошем стању у сточарству,
допринела је и неорганизованост примарне производње и слаба повезаност сточара и прерађивача,
споро обнављање расног састава стоке, као и технолошка и техничка неспремност већине
прерађивачких капацитета за извоз. Опадање куповне моћи становништва је такође један од разлога
смањења потрошње меса, којa је на врло ниском нивоу. Развој сточарства, посебно говедарства,
овчарства и козарства, у овом региону зависи између осталог и од степена искоришћености изванредних
природних потенцијала, што се у првом реду односи на квалитетно и плодно земљиште, са посебним
акцентом на пашњаке и ливаде, све квалитетнији сточни фонд, водно богаство и велико искуство и
традиционалну везаност становништва за пољопривреду. Пашњаци и ливаде представљају значајан
извор јефтине кабасте хране за преживаре, те је њихова искористивост и употребљивост битна ставка у
калкулацији производње меса и млека. Производи добијени оваквим одгојем, посебно месо и млеко као и
њихове прерађевине, су цењеније на тржишту, а потражња за овим производима је све већа без обзира
на њихову цену која је већа у односу на производе добијене стајским начином држања. С тога, свако село
би требало да има пашњак за потребе испаше стоке која се налази на том подручју. Са опадањем
сточарске производње и смањивањем броја грла стоке сеоски пашњаци се све више запостављају, не
одржавају и у већини случајева им је промењена намена односно претворени су у оранице или у
сметлишта. На основу података из појединих катастарских општина површине које се још увек користе
за пашњаке су: Red. br. K.O. ha Град Сремска Митровица: 475 ( od 2.500 ha) 1. Засавица 284 2. Шуљам 62
3. Лежимир 32 4. Манђелос 15 5. Шашинци 32 6. Гргуревци 35 7. Дивош 15 - могућности пласмана
финалних сточарских производа Обезбеђивање тржишта и пласман финалних сточарских производа па
чак и полупроизвода традиционалних из домаће радиности засигурно би утицао на поправљање стања и
оживљавање сточарства, а самим тим и села. Ово је могуће и оствариво уколико дође до озбиљнијег
удруживања пољопривредних произвођача у задруге или кооперативе следећи позитивне примере из
земаља ЕУ. Мањи сточарски произвођачи морају да се удружују и да заједничким снагама организују и
клање своје стоке до полутки и да они у полуткама продају своју производњу како мањим тако и већим
даљим прерађивачима. Значајан иницијатор развоја сточарства представљаће и приватизација некада
великог гиганта месне прерађивачке индустрије „Митроса“ („Gerlinger group“). Како се очекује,
инвеститор и нови власник „Gerlinger group“ у почетном периоду очекује обраду до 30 000 хиљада грла
стоке и стим у вези упослење до 500 радника, да би се производња даље ширила како по броју обраде
грла тако и на пољу сарадње са одгајивачима товних свиња у циљу усвајања стандарда производње
свиња. Према Попису из 2012. године, Сремска Митровица по броју свиња и живине спада у градове са
највећим бројем, док по броју говеда и оваца спада у другу, односно трећу категорију. Већина
газдинстава која се баве сточарством имају производњу малог обима. Број свиња, према Попису
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пољопривреде из 2012. године, је 113 212, од чега крмача 8 368. Град Сремска Митровица производи
3,3% свиња од укупне производње у Србији. Производњом свиња бави се 5 337 газдинстава, највећи број
газдинстава 54,23% је у екстензивној производњи, док је 45,77% у интензивној. Број говеда према
Попису пољопривреде из 2012. године, је 10 577, од чега краве 2 100, а на испаши је 228. У укупној
производњи говеда у Србији, Град Сремска Митровица учествује са само 1,16%. Производњом говеда
бави се 1 254 газдинстава, од којих 73,02% газдинстава гаји мање од 10 грла, 22,63% гаји од 10 до 30
грла, док више од 30 грла има само 4,45% газдинстава. Од укупне производње живине у Србији, 0,83% се
произведе у Граду Сремска Митровица. Живинарском производњом бави се 5 188 газдинстава, од којих
81,12% гаји јато мање од 50 комада, док се екстензивном производњом бави 18,85% газдинстава. У
производњи је доминантна врста кокош, са 212 874 комада. Број оваца, по Попису, је 14 527, од чега за
приплод 9 708, а на испаши је 3 925. Овчарством се бави 1 284 газдинстава и производе 0,84% од укупне
производње оваца у Србији. Стадо до 9 оваца има 69,12% газдинства, док се у интензивној производњи
гаји 31,17%. Број коза које се гаје, према Попису из 2012. године, је 2 066, а на испаши 144. Упркос
повољним условима, број коза је минималан, а обим производње за тржиште занемарљиво мали.
Пчеларство је заступљено у великој мери, на територији Града Сремска Митровица и по Попису из 2012.
године има 2 963 кошнице пчела. Производња меда и пчелињих производа има добар потенцијал за
развој. Расни састав - Свиње (Велики Јокшир 25% , Ландрас 25%, Дурок 5%, Пиетрен 10%, Мелези 35%) Говеда (Холштајн –фризијска 28,5%, Сименталска 47%, Мелези 47%, остале расе 05%) - Коњи
(Липицанер 95%, Нониус 2%, Енглески 2%, Мелези 1% - Овце (Бергамо 0,5%, Витермберг 20,3%, Цигаја
4%, Ile de france 75%, Texel - 0,1% Charollais 0,1%.) - Козе (Санска 30% , Алпска 70%) - Живина ( Хибриди:
; Ross 30%, Cobb 50%, Tetra 10% и чисте расе 10%). 1. Производња млека Врста раса Производња по грлу
у станд.лактацији % mm Говеда хф раса 5736.2 3,722 Сименталска 4674 3,94 Kозе алпска 600 3,38 санска
500 3,09 2. Производња меса Говеђе месо: 11 366 тона или 23 496 грла Свињско месо: 24 305 тона или
243 434 грла Oвчије месо: 230,45 тона или 5 126 грла Живина: 3 807,42 тона или 1 669,501 кљуна
Механизација, опрема и објекти: На подручју Града Сремска Митровица регистровано је 314
једноосовинских трактора, 5 649 двоосовинских трактора и 422 комбајна. Од прикључних машина
регистровано је 691 берача кукуруза, 4 700 плугова, 1 278 тањираче, 2 905 дрљача, 1 774 сетвоспремача,
107 ротофреза, 2 376 растурач минералног ђубрива, 224 растурача стајњака, 1 427 сејалица, 2 371
прскалица 5 287 приколице и 733 косилица. Механизација је веома стара јер је око 95% свих трактора,
комбајна и прикључних машина старије од 10 година, те су стога губици у жетви 5%. Из података са
Пописа из 2012. године, јасно се уочава непопуњеност постојећих капацитета објеката за држање стоке.
Скоро две трећине капацитета објеката за говеда није искоришћено, а за свиње више од половине, што
говори о алармантном смањењу сточног фонда. Истовремено, ово указује на неопходност усвајања
дугорочне стратегије опоравка и развоја сточарства и предузимања конкретних мера које би допринеле
ревитализацији ове гране пољопривреде, која се традиционално везује за ово подручје.
Радна снага: На подручју Града Сремска Митровица укупан број чланова газдинства и стално
запослених на газдинству износи 15 729 од чега на породичном газдинству 15 214 док је на
газдинствима правних лица запослено 515 особа. Од укупно 7 599 управника газдинстава само 1 013 су
жене, дакле око 13%. На породичним пољопривредним газдинствима ангажована су 2447 сезонска
радника и 546 лица ангажована на основу уговора. Тачно 50% укупног броја управника газдинствима
поседује само знање стечено из практичног бављена пољопривредом. Формално образовање из области
пољопривреде поседује само 7,26% управника (заједно посматрано средње и факултетско образовање у
пољопривреди). Остатак има завршену средњу школу која није пољопривредна (35,96%) и факултет из
неке друге области (5,23%)
Структура пољопривредних газдинстава: Пољопривреда је врло развијена грана привреде на
територији Града Сремска Митровица. Регистрованих пољопривредних газдинстава, на основу Пописа
пољопривреде од 2012. године има 7 398 са пријављеном укупном површином од 54 443 ha земљишта.
Просечна величина пољопривредног газдинства се креће до 5 ha расположивог земљишта, односно
74,33%. Свега 5,31% газдинстава располаже од 20 до 100 ha земље, док је удео великих пољопривредних
газдинства занемарљив 0,5%. Уколико сагледамо податке о величини регистрованог газдинства
исказаног по површинама које обрађују, може се закључити да је највећи број малих газдинстава, која ће
морати да унапреде своју производњу јер једино тако могу да буду конкурентна на тржишту. Предлог
реформи, које је потребно спровести у овом сектору, дефинисан је Нацртом стратегије руралног развоја
као и локалном Стратегијом руралног развоја Града Сремска Митровица. Укупан број газдинстава према
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броју условних грла је 6 140 са 38 547 грла с тим да 93 % газдинстава узгаја до 4 условна грла .
Производња пољопривредних производа: На територији Града Сремска Митровица у прошлој
години засејано је укупно 13 265 хектара пшенице од чега је пожњевено 98,5 % уз просечан принос од
4,5 тона по хектару а укупан принос износио је 59 494 хектара. У протеклој години засејано је и 510
хектара озимог јечма који је у целости пожњевен са просечним приносом од 4,3 тона по хектару и
укупним приносом од 2175 хектара. На подручју Града Сремске Митровице засејана је и тритикале на
710 хектара у целости је пожњевена са просечним приносом од 4,5 тона по хектару, укупно 3 231 тона.
Када је реч о сунцокрету засејано је 1 045 хектара а убрано 2 613 тона уз просечан принос од 2,5 тона по
хектару. Соја је засејана на 6 020 хектара и остварила принос од 21 400 тона са просечним приносом од
3,5 тона по хектару. Шећерна репа је засејана на 4 294 хектара, од тога је 90% обрано са укупним
приносом од 255 017 тона и просечним приносом од 65,7 тона по хектару. Меркантилни кукуруз засејан
је на 24 680 хектара, у потпуности је обран и остварен је укупан принос од 215 991 хектара са просечним
приносом од 8,7 тона по хектару. Семенски кукуруз је засејан на 107 хектара и остварио је принос од 396
тона а у просеку 3,7 тона по хектарa.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:У циљу развијања пољопривредне
производње на територији Града Сремска Митровица, заступљена су два модела удруживања: •
Удруживање кроз земљорадничке задруге; • Удруживање кроз удружења земљорадника; Чињеница је да
породична пољопривредна газдинства чине доминантан део и најслабије организоване субјекте у
пољопривреди нашег региона, који поседују велики део аграрних ресурса али су она уситњена и самим
тим неконкурентна. Један од кључних предуслова за опоравак пољопривредног задругарства је поновно
успостављање поверења пољопривредника у задружни покрет. Од пресудне је важности, да носиоци
пољопривредне производње буду упознати са свим предностима, које им носи самоорганизовање у виду
задруга. Задруге и развијено задругарство морају бити основ за развој села и пољопривреде на селу,
потребно је убрзати доношење закона о задругарству и решти проблем задружне имовине. Кредитирање
наменско за производњу, како карткорочно тако и дугорочно са малим каматама издржљивим за
пољопривреду, а тиме и сточарство, су основ за повећање пољопривредне производње. Кредитирање
мора да иде преко задруга које ће бити гаранти својим члановима. Са друге стране пољопривредни
произвођачи се удружују и кроз удружења пољопривредника. Постоје бројна удружења из различитих
области пољопривреде, од којих су најактивнија: Удружење пољопривредних произвођача Срема,
Удружење одгајивача свиња „Граничар“, Удружење пољопривредника „Сточар-Срем“ Удружење
произвођача оваца и коза „Сирмијум”, Удружења произвођача млека Срем-Сремска Митровица,
Удружење произвођача „Сремски кулен“, Удржење воћара „Фрушкогорац“, Друштво пчелара „Јован
Живановић“ и друга. Такође је врло активна Унија пољопривредних произвођача Сремска Митровица,
чија је сврха, заштита интереса пољопривредних произвођача, као и делотворнији утицај на креирање
аграрне политике. У свом чланству до сада има евидентирано преко 30 000 домаћинстава. Асоцијација
пољопривредника Србије је основана 2008. године, ради унапређења и остваривања заједничког циља и
интереса у области пољопривредне производње. Чланице Асоцијације су 53 удружења пољопривредника
са целе територије Републике Србије. Активности су усмерене на дефинисање проблема у свим гранама
пољопривредне производње, као и на решавање тих проблема кроз комуникацију са надлежним
институцијама на локалном, покрајинском и републичком нивоу. Сви проблеми у сточарској
производњи, али истовремено и велике шансе, за развој сточарства били су основни покретач оснивања
удружења сточара КЛАСТЕР „ТРИ Е КУ“. Чланови Удружења одгајивача свиња „Граничар“ из Кузмина,
заједно са Ветеринарском станицом „Ba Vet“ и 11 пољопривредних газдинстава, основало је овај кластер.
Трансфер знања и информација: Пољопривредна стручна служба "Сремска Митровица "д.о.о.
Сремска Митровица са различитим облицима организовања, ради на унапређењу пољопривредне
производње у Срему пуних 64 године. Саветодавна служба ПСС Сремска Митровица обухвата 4 општине:
Сремска Митровица, Шид, Пећинци, Стара Пазова са 69 насељених места на 153 000 hа обрадиве
површине, и 71 066 домаћинстава од тога 29 896 домаћинстава на територији Града Сремска Митровица.
Делатности ПСС Сремска Митровица су: пољопривредна саветодавна служба; пољопривредне
лабораторије -фитосанитарна (по овлашћењу), семенска (акредитована), педолошка (акредитована);
контрола производње семенских усева на територији Срема; научно - истраживачки рад (огледи у којима
се испитују сорте, хибриди, ђубрива, пестциди, толерантност сорти на штетне агенсе); прогнозно извештајна служба. Рад саветодаваца код одабраних газдинстава на унапређењу биљне производње
подразумева: -праћење производње код произвођача и ефекат примењене технологије едукација
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произвођача на предавањима; -путем пољских макро и микроогледа годишње се испитује велики број
сорти и хибрида:стрних жита, кукуруза, шећерне репе, соје и осталих усева; -најродније проверене сорте
и хибриди препоручују се у производњу; -уводе се нови приступи у технологији гајења биљака отпорних
или толерантних на болести; -уводе се методе рационалне исхране гајених биљака путем контроле
плодности земљишта; -обезбеђује се заштита биљака од болести, штеточина и корова; -предлажу се
решења за проблеме настале као последица климатских или других појава. Рад саветодаваца код
одабраних газдинстава на унапређењу у сточарској производњи: -едукација произвођача на радионицама
и предавањима; -осавремењавање расног састава; -примена програма мера селекције и репродукције; увођење нових технологија у производњу; -повећање квалитета и квантитета производње уз позитивне
економске ефекте; -решавање проблема производње са конкретним саветима и услугама уз константно
праћење резултата; -организовање пољопривредних произвођача – формирање удружења, задруга и
њихов значај. ПСС Сремска Митровица организује семинаре, саветовања, предавања, радионице,
манифестације и посете. ПСС узима учешће у организовању међународног туристичког еко-етно
фестивала "Звуци, укуси и мириси традиције", организује представљања удружења произвођача
средстава за заштиту биља, предавања на тему безбедне примене пестицида и уклањања амбалажног
отпада од средстава за заштиту биља, представљање начина и могућности коришћења мера подршке,
кредита и подстицаја у пољопривреди од стране Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство АПВ, представљање заинтересованим произвођачима систем обавештавања путем СМС
порука. Неке од тема на које се организују едукације су физиолошке промене на биљкама изазване
недостатком или сувишком хранива у земљишту, технологија производње соје, актуелна проблематика у
производњи кукуруза, заштита стрних жита, вођење књиге поља, измена и допуна закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју, конкурси покрајинског секретаријата за пољопривреду АПВ,
технологија производње сунцокрета и препорука за избор хибрида
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
обавеза (у РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја
Износ
подстицаја по
кориснику
(%) (нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

1

Успостављање и јачање
удружења у области
пољопривреде

102

1.000.000,00

50

100.000,00

0,00

2

Управљање ризицима

104

35.300.000,00

100

0,00

0,00

3

Одрживо коришћење
пољопривредног
земљишта

201.1

1.100.000,00

100

0,00

0,00

4

Инвестиције за
унапређење и развој
руралне инфраструктуре
и услуга

301

56.052.010,00

100

0,00

94.777.990,00

УКУПНО

93.452.010,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
подршке по
за текућу годину
по јединици
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

УКУПНО
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Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера
руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања

93.452.010,00
0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

93.452.010,00

Планирана средства за посебне подстицаје

0,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

94.777.990,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Програмом мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Сремска
Митровица утврђујe се структура мера, односно намена и начин коришћења средстава за 2020. годину, у
укупном износу од 93.452.010,00 динара, за то, опредељених, Одлуком о буџету Града Сремска
Митровица за 2020. годину. Потенцијални корисници мера подршке су физичка лица-носиоци
регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије Града Сремска Митровица са
активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације и правна лица (задруге). Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће: •
модернизацији производње и јачању производне конкурентности: - повећање продуктивности
газдинства, - смањење производних трошкова; • достизању националних и стандарда ЕУ на пољу: заштите животне средине, - јавног здравља, - здравља животиња и биљака, - добробити животиња, заштите на раду; • повећању квалитета производа; • побољшању конкурентности породичних
пољопривредних газдинстава; • увођењу нових технологија и иновација, и отварање нових тржишних
могућности; • побољшању квалитета производа; Пољопривредна политика и политика руралног развоја
Републике Србије обухвата низ мера и активности које предузимају надлежни органи у циљу
обезбеђивања квалитетне и здравствено исправне хране, јачања конкурентности пољопривредних
производа на тржишту у условима неповољних економских кретања, подизања нивоа животног
стандарда пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и заштити животне средине од
негативних утицаја пољопривредне производње.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја: По усвајању Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Сремска
Митровица за 2020. годину од стране Скупштине Града Сремска Митровица, исти се објављује на
званичном сајту Града Сремска Митровица. Информисање потенцијалних корисника о мерама
Програма, врши се такође, путем организовања и одржавања трибина и предавања за локалано сеоско
становништво, путем локалних медија, дистрибуцијом штампаних обавештења преко ПСС и сеоских
месних канцеларија (флајери, обавештења). Информисање потенцијалних корисника врши се и
непосредним контактом у просторијама Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине
Града Сремска Митровица и радом на терену.

115

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 14.01.2020 14:17:41 - страна 11/23

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. јануар 2020

Мониторинг и евалуација: Мониторинг те процене и надзор реализације Програма се врши у оквиру
рада Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине Града Сремска Митровица
формирањем базе података чији су основни параметри број пољопривредних газдинстава укључених у
мере предвиђене програмом те износи додељених средстава по физичком лицу , подаци о приносима
пољопривредних култура добијених од Сремска привредне коморе, анализа стања на терену и друго.
Такве формиране базе чине полазну основу планирања те статистичких пројекција мера у будућности,
као и основ доношења одлуке о увођењу нових мера и напуштања постојећих у Програме наредних
година.
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
2.1.1. Образложење: Породична пољопривредна газдинства чине доминантан део и најслабије
организоване субјекте у пољопривреди нашег региона. Иста, поседују велики део аграрних ресурса али
су она уситњена и самим тим неконкурентна. Један од кључних предуслова узлазног тренда раста
удруживања пољопривредника је њихово упознавање са свим предностима, које им доноси
самооудруживање. Предости се пре свега огледају у повећању нивоа и побољшање квалитета образовања
свих пољопривредника као потенцијалних чланова удружења, заједнички наступ на тржишту, смањење
административних и маркетиншких трошкова, узајамност, солидарност и смањење сигурности од
пословног ризика. Један од стратешких развојних циљева у складу са Стратегијом је раст
конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко
унапређење сектора пољопривреде. Реализација наведеног стратешког циља заснована је и на развоју
тржишног ланца и логистичке подршке сектору пољопривреде. Раст конкурентности пољопривреде је
према стратегији управо зависан од формирања тржишног ланца који укључује широк спектар нових
производа, услуга али и актера. Његов развој треба да допринесе развој сектора пољопривреде и његову
могућност прилагођавања новим односима на тржишту пољопривредних производа као и способност да
истом испоручи квалитетну и конкуретну храну за потрошаче. Због недовољне организованости
тржишног ланца посебно на страни произвођача Стратегија као један од оперативних циљева
превазилажења овог проблема види управо у јачању мотивације произвођача ка разним облицима
удруживања. Поред тога Стратегија предвиђа јачање „другог стуба подршке“ ( рурални развој ) и
повећање удела буџетских средстава намењених руралном развоју како би се поштовало начело
одрживог развоја. Стратегија Града предвиђа да се општи циљ „Повећање конкурентности
пољопривреде и развој прерађивачке индустрије уз одрживо коришћење природних ресурса реализује
кроз постизање специфичног циља „Удруживање пољопривредних произвођача ради унапређења
пласмана и маркетинга пољопривредних производa“ а путем пружања помоћи и подршке удружењима
пољопривредних произвођача. Мера је заснована на подршци програмским активностима и услова рада
удружења грађана која обављају делатност у вези руралног развоја односно унапређења пољопривредне
производње. Ефекти мере су засновани на побољшању положаја удружења грађана која обављају
делатност у вези руралног развоја односно унапређења пољопривредне производње, на јачању њихових
капацитета и ефикасности.
2.1.2. Циљеви мере: Подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на рурални развој
односно унапређење пољопривредне производње. .
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није
комплементарна мерама предвиђеним у Националном програму за пољопривреду за 2018-2020 годину и
мерама Националног програма за рурални развој за 2018-2020 годину.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници предвиђене мере су: - удружења грађана са седиштем на
територији Града Сремска Митровица која обављају делатност у вези руралног развоја односно
унапређења пољопривредне производње.
2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева за ову меру мора да достави „План активности
удружења“ за 2020. годину.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: да је удружење регистровано код надлежног органа, - да
удружење има седиште на територији Града Сремска Митровица, - да је делатност удружења у вези
руралног развоја односно унапређења пољопривредне производње. .
2.1.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени .
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
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2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор
1

Да/Не Бодови

Успостављање и јачање удружења из области пољопривреде да

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је до 50% од вредности програмских активности
удружења. За број бодова од 50-75 додељују се средства у износу 30 % од вредности програмских
активности удружења, а максимално 50.000,00 динара. За број бодова од 76-84 додељују се средства у
износу 40 % од вредности програмских активности удружења,максимално 70.000,00 динара. За број
бодова од 85-100 додељују се средства у износу 50% од вредности програмских активности удружења, а
максимално 100.000,00 динара. Критеријуми селекције . Тип критеријума за избор Да/Не Бодови Број
чланова удружења: до 10 чланова 0 од 11 до 20 чланова 5 од 21 до 30 чланова 10 од 31 до 50 чланова 15
преко 51 члана 20 Да је удружење активно од 2019.године 0 од 2018. године 5 од 2017. године 10 од
2016. године 15 од 2015. године и раније 20 Организовање манифестација пољопривредног карактера 10
Да удружење има осмишљен квалитетан програм активности који има препознатљив позитиван ефекат
на пољопривреду и рурални развој (обим задовољења јавног интереса) од 0 до 50 Укупан број бодова од о
до 100
2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број подржаних удружења.

2

Број удружења која обављају делатност у вези са пољопривредном и сточарском производњом.

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране „Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем тексту Агенција) чији је једини оснивач
Град Сремска Митровица и која се финансира 100% из буџета Града Сремска Митровица путем
субвенције. Град Сремска Митровица и Агенција ће спровести широку кампању информисања
потенцијалних корисника. Образац захтева се може преузети у просторијама Агенције и на сајту
Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се подносе путем поште или лично на адресу: „Агенција за рурални
развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. Св. Димитрија бр. 6, 22000 Сремска
Митровица. Поднете пријаве разматра Комисија, коју именује директор Агенције за рурални развој града
Сремска Митровица (у даљем тексту: директор агенције). Комисија задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су неопходне за
одлучивање. Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања
објављује се на званичној интернет страници Агенције за рурални развојwww.arrsm.rs и порталу еУправе. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од
три (3) радна дана од дана објављивања листе. Учесници конкурса имају право приговора на листу
вредновања и рангирања у року од 8 дана од дана њеног објављивања. О приговору решењем одлучује
директор агенције у року од 15 дана од дана пријема приговора. Одлуку о избору програма и
опредељивању средстава директор агенције доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
приговора. Одлука се објављује на званичној инетрнет страници Агенције и на порталу е-Управе.
Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су
одобрена средства, а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства навешће се разлози
одбијања/одбацивања.

2.2. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима
2.2.1. Образложење: Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних догађаја се спроводи са циљем превентивног деловања и спречавања настанка веће
штете на и у пољопривредном земљишту узроковану дејством вода. Мера се спроводи путем чишћења
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта тј. чишћењем главних и споредних
канала за одводњавање. Један од основних узрока варијабилне а у појединим годинама и ниске
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пољопривредне производње је висок утицај климатских фактора. Посебан проблем представља
присуство површинских и подземних вода на пољопривредном земљишту у условима повећаног
интензитета атмосферских падавина које у условима неадекватне пропусне моћи канала за одводњавање
знатно утичу на смањење пољопривредне производње. Чишћење каналске мреже у функцији
одводњавања вода са пољопривредног земљишта путем одржавања или повећања њихове пропусне моћи
( решавање проблема сувишних вода ), доприноси превенцији настанка штете на пољопривредном
земљишту и усевима, обезбеђује стабилност доходка пољоприредних газдинстава и смањење ризика
производње. Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних догађаја се спроводи и са циљем превентивног деловања ради спрећавања настанка
веће штете на пољопривредним културама узроковану дејством олујно-градоносних облака. Систем
противградне заштите на територији града Сремска Митровица заснован је на активном дејству 13
лансирних станица на којима су распоређена по два противградна стрелаца. У целости, систем одбране
од града функционише на принципима комуникације, координације и субординације у односу на
Радарски центар Фрушка гора. Систем који се у нашој земљи користи за одбрану од града јесу
противградне ракете и систем радарских станица за метеоролошко осматрање. С тим у вези, за
превентивно деловање против града, односно настанка веће штете неопходно је обезбедити одређену
количину противградних ракета. Током сезоне одбране од града у 2016. години на територији града
Сремска Митровица испаљено је укупно 59 противградних ракета, при чему је на залихама односно
располагању остало 55 ракета. Имајући у виду да на територији града, током 2016. године, није
забележен значајан настанак штете од града, ширих размера, превентивно дејство спроведено овом
инвестицијом дате мере је, у том смислу, на задовољавајућем нивоу“. Реализација ове инвестиције
заснована је на важећим прописима који регулишу ову област. Наиме, чланом 20. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) прописано је да Град преко својих
органа организује заштиту од елементарених и других прописано је да систем одбране од града
обухвата, између осталог, скуп мера и радњи за планирање, финансирање, организовање и спровођење
методолошких послова који се односе на радарско откривање и праћење олујно-градоносних облака,
засејавање градооносних облака хемијским реагенсима у циљу заштите пољопривредних усева и другим
материјалних добара као и утврђивање ефикасности спроведене методологије. Чланом 9. став 1. тачка 2.
истог Закона прописано је да органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности у
области одбране од града за подручје локалне самоуправе обезбеђују подршку за функционисање
система одбране од града на својој територији. У циљу стабилног функционисања система одбране од
града на територији града Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду и заштиту животне
средине перодично, два пута у току трајања сезоне одбране од града, спроводи анализу рада
противградних станица, утврђујући потребе истих. Анализом спроведеном у периоду од
15.04.2017-15.10.2017. године је утвђена повећана потрошња противградних ракета условљена већим
бројем присутности олујно-градоносних облака на територији Града. У наведеном периоду испаљено је
укупно 57 противградних ракета. Узевши у обзир да је према показатељима оптималан број ракета за
нормално функционисање противградне заштите 12 ракета по станици, током сезоне, неопходно је
обезбедити 141 ракету, по сезони, за несметано функционисање система. Ипак, према проценама
надлежних служби, уколико се узме у обзир потрошња, број дана са олујно-градоносним облацима те
реална потреба за дејством, Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине настоји
реализовати набавку оквирно 60 противградних ракета, будући да један део истих обезбеђује надлежни
орган Републике Србије ( Републички хидрометеоролошки завод ), у свему према упутствима
Републичког хидрометеоролошког завода. Такође ова инвестиција обухвата и инвестирање у опремање
лансирних станица опремом неопходној за рад противградних стрелаца. Инвестиција осигурање усева
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња. Према показатељима из претходних година,
осигурању усева као вида заштите прозводње, не прибегава велики број пољопривредних произвођача,
што за последицу може имати наношење штете и губитака у производњи, који остају без надокнаде. Због
наведеног за пројизвођаче од велике је важности смањење ризика од штетних догађаја, при чему
осигурање представља најчешћи модел заштите од ризика у производњи.Ризици производње као у
пољопривредној тако и сточарској производњи, а осигурањем произвођаћи исказију интерес за
стабилност свог доходка. Имајућу у виду неразвијеност тржишта осигурања ради стимулисања
проузвођача да осигуравају своје производе, уводи се мера регресирсња премије осигурања кроз
повраћај прописаног процентуалног износа плаћене премије осигурања. Ова мера је у складу са
Стратегијом и Стратегијом Града. Стратегијом пољопривреде и руралног развоја за период 2014 – 2024
се дефинишу основни стратешки циљеви међу којима је основни раст производње и стабилност доходка
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пољопривредних произвођача. С тим у вези, а према стратегији пољопривредна политика мора својим
мерама обезбедити стабилност дохотка и сигурност запослених у пољопривреди. Циљ је обезбедити
производне услове који омогућавају рационално и ефикасно одлучивање са минималним ризицима.
Стратегија предвиђа постизање стратешких циљева, између осталог путем интервенисања
пољопривредне политике у делу који се односи на прилагођавање и ублажавање климатских промена те
финансирањем пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима. Поред тога, стратегија у делу
ефикасног управљања земљиштем и повећања доступности пољопривредних површина предвиђа између
осталог оперативни циљ пољопривредне политике дефинисан као повећање мелиорисаних површина и
унапређење плодности земљишта. Поред тога Стратегија предвиђа јачање „другог стуба подршке“ (
рурални развој ) и повећање удела буџетских средстава намењених руралном развоју инвестицијама у
ресурсе земљишне инфраструктуре. Стратегијом руралног развоја Града Сремска Митровица 2014 2020. године утврђено је да на територији Града Сремска Митровица постоји систем за одводњавање,
који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000ha, са дужином канала 1 148km. У
интересу високе поузданости, неопходно је континуирано и програмирано одржавање постојећих
система. Такође је потребно наставити ширење и комплетирање мелиорационих система, а активности,
осим на одводњавање, усмерити и на наводњавање.
2.2.2. Циљеви мере: Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и превенција настанка веће
штете у пољопривредној производњи.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није
комплементарна мерама предвиђеним у Националном програму за пољопривреду за 2018-2020 годину.
И мерама предвиђеним Национални програм за рурални развој за 2018-2020 годину.
2.2.4. Крајњи корисници: Крајни корисник инвестиције „Улагање у заштиту од елементарних
непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја“ је Јавно Водопривредно
Предузеће „Воде Војводине Нови Сад“. Крајни корисник инвестиције „Улагање у заштиту од
елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја“ код инвестирања
у набавку противградних ракета је Град Сремска Митровица. Крајни корисник инвестиције „Осигурање
усева плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња“ је Регистровано пољопривредо
газдинство.
2.2.5. Економска одрживост: Корисник не мора за ову меру, да докаже економску одрживост
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за инвестију осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и животиња су: Да је комерцијално породично пољопривредно
газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу. Да је
физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и да има пребивалиште
на територији Града Сремска Митровица.
2.2.7. Специфични критеријуми: Да је физичко лице код друштва за осигурање осигурало од ризика и
уматичена грла.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

104.1

Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних догађаја

104.3

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор

Да/Не Бодови

1

Број употребљених противградних ракета

да

2

Дужина функционалне мреже канала за одводњавање пољопривредног земљишта да
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2.2.10. Интензитет помоћи: Интезитет помоћи је до 100 %., а максималан износ по кориснику за
осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада и животиња је 20.000,00 динара по кориснику.
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Дужина функционалне мреже канала за одводњавање пољопривредног земљишта

2

Број употребљених противградних ракета.

3

Број пољопривредих газдинстава која осигуравају производњу

2.2.12. Административна процедура: Поступак реализације инвестиције - Улагање у заштиту од
елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја се спроводи путем
уговора који закључује: Град Сремска Митровица, Покрајински Секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“ а по спроведеном Конкурсу за реализацију радова на
уређењу каналске мреже Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у погледу реализације ове инвестиције а
нарочито, одређивање представника за праћење реализације уговора, извођење радова од стране ЈВП „
Воде Војводине“, начин и рокови плаћања као и друга питања од значаја за реализацију ове инвестиције.
Ова инвестицја реализује се путем заједничког финансирања Града Сремске Митровице и Покрајинског
Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Поступак реализације инвестиције набавке
противградних ракета се спроводи од стране службе за јавне набавке града у складу са прописима који
регулишу ту област. Након избора најповољније понуде и закључења уговора са изабраним понуђачем,
набављене противградне ракете се предају на трајну употребу Републичком хидрометеоролошком заводу
- радарском центру фрушка гора који даље дистрибуира ракете по лансирним станицама на територији
града у складу са потребама. Инвестиција осигурања усева и животиња ће бити спроведена од стране
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем тексту
Агенција) чији је једини оснивач Град Сремска Митровица и која се финансира 100% из буџета Града
Сремска Митровица путем субвенције. Град Сремска Митровица и Агенција ће спровести широку
кампању информисања потенцијалних корисника. Образац захтева се може преузети у просторијама
Агенције и на сајту Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се подносе путем поште или лично на адресу:
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. Св. Димитрија бр.
6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра Комисија, коју именује директор Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица (у даљем тексту: директор агенције). Комисија задржава право
да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су
неопходне за одлучивање.

2.3. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
2.3.1. Образложење: Ова мера обухвата израду програм који ће омогућити спровођење комасације , а
тиче се Програма комасације катастарских општина Манђелос и Лежимирм и Програма комасације
катастарске општине Дивош, територија Града Сремске Митровице.Комасација пољопривредног
земљишта је поступак уређења пољопривредног земљишта, који се спроводи тако што се уситњене
земљишне парцеле, укључују у комасациону масу, да би се потом из тако добијене масе, ранијим
власницима расподелило земљиште које је правилнијег облика, укрупњено и погодније за
пољопривредну производњу. Програм комасације служи организованој реализацији просторних планова
и основа у одређеном временском периоду и са прецизно исказаним средствима. Програмима је утврђен
законски разлог комасације, а затим њени циљеви као што су: заштита животне средине, усаглашавање
и ажурирање катастра непокретности, решавање имовинско-правних односа, потребе уређења простора,
изградње објеката инфраструктуре, увећање површина продуктивног земљишта, наводњавањаодводњавања и уопште да се повећа примена савремене технике и технологије укрупњавањем поседа,
обједињавањем већег броја мањих и мањег броја већих парцела. Циљ је да се повећа тржишна вредност
пољопривредног земљишта и примамљивост земљишта које улазе у комасациону масу за инвестиције.
Комасација као аграрна мера, пројекат уређења целокупног ванграђевинског подручја, јесте потреба да
се дугорочно осмисли и уреди земљиште: пољопривредно, шумско и грађевинско на комасационом
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подручју, изузев земљишта које ће остати у фактичком стању. Комасација је свеобухватна, јавна и
бесплатна, а учесници су равноправни без обзира на величину поседа Садржај и основ Програма
утврђује се у складу са Законом о пољопривредном земљишту и законом о државном премеру и
катасатру.Циљ израде програма комасације је дефинисање садржаја, поступака, динамике и рокова у
складу са важећом релевантном документацијиом. .
2.3.2. Циљеви мере: Заштита пољопривредног земљишта.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Веза са
мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР) Није применљиво.
2.3.4. Крајњи корисници: Правно лице оспособљено за израду Програма комасације. .
2.3.5. Економска одрживост: Корисник за ову меру не мора да докаже економску одрживост. .
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар; 3) Да је у опису делатности правног лица - израда планске документације из
области геодезије; 2 ) Да има искуства у изради истих или сличних пројеката – минимум три урађена
пројекта; 3) Да располаже потребним кадром - минимум 3 дипломирана инжењера геодезије од којих
минимум један мора имати одговарајућу лиценцу за израду оваквих пројеката.
2.3.7. Специфични критеријуми: Нема
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

201.1.3

Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – мелиоративне мере)

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор
1

Да/Не Бодови

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показане активности да

2.3.10. Интензитет помоћи: : Интензитет помоћи је 100%. .
2.3.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Уређена површина пољопривредног земљишта комасацијом

2.3.12. Административна процедура: Поступак реализације ове мере спроводи се у поступку Јавне
набавке у складу са правилима и начелима Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и
). Сам поступак набавке услуге „ Израда програма комасације катастарских општина Манђелос ,
Лежимир и Дивош спроводи надлежна служба за јавне набавке Града Сремска Митровица по налогу
начелника Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине. Након спроведеног поступка
јавне набавке, избора најповољније понуде те закључења уговора о јавној набавци са изабраним
понуђачем, мера се даље реализује у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

2.4. Назив и шифра мере: 301 Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга
2.4.1. Образложење: Пољопривреда је врло развијена грана привреде на територији Града Сремска
Митровица. Просечна величина пољопривредног газдинства се креће до 5ha расположивог земљишта.
Уколико се сагледају подаци о величини регистрованог газдинства, може се закључити да је највећи број
малих газдинстава, која ће морати да унапреде своју производњу јер једино тако могу да буду
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конкурентна на тржишту. На основу анализе стања у биљној производњи, садашња ратарска производња
је доминатна у односу на остале. Ипак повртарска производња постаје све занимљивија за
пољопривреднике, из разлога што се на малим земљишним површинама може остварити задовољавајући
финансијски резултат. Стога, приоритететно поље деловања мера пољопривредне политике мора бити
усмерено на смањивање трошкова пољопривредне производње. У оквиру ове мере финансира се
„Инвестиција у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије“.Ова инвестиција је заснована на унапређењу и
проширењу атарских односно пољских путева и њиховом шљунчењу и спровођење поступка уређења
пољопривредног земљишта комасацијом у катастарској општини Раденковић и Шашинци, као и на
територији Града Сремска Митровица.Атарски путеви према досадашњим искуствима током
интензивног периода експлоатације трпе значајна оштећења. Оштећења се очитују у смањењу њихове
ширине, делимичном одсуству насуте подлоге а на појединим деловима и потпуно одсуство подлоге,
појави ударних рупа и друго. Карактеристика је да се оваква оштећења атарских путева периодично
појављују због чега се као примат јавља потреба за њиховм перманентним одржавањем.Сврха ове
инвестиције је остваривање несметаног саобраћаја на атарским путевима, обезбеђење лаког приступа
парцелама пољопривредног земљишта те економски ефикасна пољопривредна производња. . Град
Сремска Митровица је водећи се одредбама Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник
РС» бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15 ) је током 2015. године спровео све неопходне административне и
правне радње на плану припреме комасације за К.О. Раденковић и К.О. Шашинци.. Наиме, донет је
Програм комасације земљишта за К.О. Раденковић и К.О. Шашинци који су добили сагласност
надлежног Министарства за послове пољопривреде, Одлука о спровођењу комасације за К.О. Раденковић
и Одлука о начелима комасације у К.О. Раденковић. Током 2016. године донете су Одлуке о спровођењу
комасације и начелима комасације у К.О. Шашинци. Инвестирање у комасацију у КО Раденковић и
Шашинци је неопходно с обзиром да велики број газдинства карактерише: проблем уситњеност поседа;
високи трошкови производње; лоша техничка опремљеност газдинства, односно застарела механизација;
низак степен образовања и стручне оспособљености, нерешени имовинско – правни односи, итд.
Закључује се да је у овим катастарским општинама величинска структура пољопривредних газдинства
још увек уситњена и не одговара захтевима савремене организације пољопривредне производње која би
омогућила повећање продуктивности рада ове гране која је далеко испод остварене продуктивности
развијених подручја. Инвестиција обухвата: геодетско – техничке радове у процесу комасације, радове на
припреми терена и његовог чишћења, радове на изградњи и реконструкцији пољских путева и канала за
одводњавање, обележавање пољских путева, пројектну документацију, надзор извођења геодетско –
техничких радова, рад Комисије за комасацију. Ова инвестиција се спроводи у сарадњи Града Сремска
Митровица и Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Комасација као
инструмент укрупњавања поседа и инструмент просторног развоја у свом ефекту доводи до елеминисања
распарчаности поседа, очувању земљишта, одређивању оптималне величине газдинства, развоја
пољопривреде и шумарства, заштите животне средине и прострног развоја. Ова мера је у складу и
националном и локалном аграрном политиком, односно Стратегијом пољопривреде и руралног развоја
за период 2014 – 2024 и Стратегијом руралног развоја Града Сремска Митровица 2014 - 2020. године.
Према Стратегији унапређење квалитета живота у руралним подручјима важан је елемент развоја
сеоских средине. Посебну одговорност у овом домену је на адекватној аграрној политици која кроз
регулисање структурних промена у сектору треба да обезбеди стабилност пољопривредне производње,
прехрамбене индустрије и шумарства као водећих сектора руралне економије и тиме допринесе
економском развоју руралних средина. Поред тога, ова мера обезбеђује ефикасан систем управљања
земљишним ресурсима ( повећање земљишног поседа, укрупњавање парцела и побољшање земљишне
инфраструктуре ) што је Стратегијом дефинисано као приоритетно подручје деловања пољопривредне
политике. Стратегија предвиђа јачање „другог стуба подршке“ ( рурални развој ) и повећање удела
буџетских средстава намењених руралном развоју. Стратегија ( пројекција ) предвиђа значајан пораст
средстава за раст конкурентности који остаје најзначајнији вид подршке руралном развоју и то кроз
финансирање раста инвестиција у ресурсе – за земљишну инфраструктуру, наводњавање, комасацију,
груписање земљишта Стратегијом града као општи циљ се поставља повећање конкурентности
пољопривреде и развој прерађивачке индустрије уз одрживо коришћење природних ресурса док се као
специфични циљ наводи одрживо коришћење пољопривредног земљишта. Једна од мера реализације
постављених циљева, према Стратегији је, је комасација. Поред тога, Стратегија и делу општег циља
Унапређење квалитета и услова живота у руралном подручју предвиђа специфични циљ у виду развоја
инфраструктуре. Мере реализације постављених циљева према Стратегији су: побољшање комуналне
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инфраструктуре, електро – снабдевања те побољшање земљишне инфраструктуре
2.4.2. Циљеви мере: Укрупњавање и груписање поседа, квалитетнија обрада, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, повећање
наводњаваних површина, уређење пољских путева, искрчење шикара, шибља и непотребног дрвећа,
очување земљишта, просторни развој. .
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није
комплементарна мерама предвиђеним у Националном програму за пољопривреду за 2018-2020 годину и
мерама Националног програма за рурални развој за 2018-2020 годину. .
2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник ове мере је Град Сремска Митровица.
2.4.5. Економска одрживост: Ради реализације ове мере донет је Програм комасације земљишта за
К.О. Раденковић и К.О. Шашинци.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Нису предвиђени
2.4.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

301.2

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије

2.4.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор

Да/Не Бодови

1

Број донетих решења о расподели комасационе масе.

2

Критеријуми селекције нису предвиђени.

2.4.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100%.
2.4.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број листова непокретности.

2

Број донетих решења о расподели комасационе масе.

3

Дужина пошљунчених атарских путева

2.4.12. Административна процедура: Поступак реализације ове мере спроводи се у поступку Јавне
набавке у складу са правилима и начелима Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2016 и 68/2015 ). Сам поступак набавке услуге и радова спроводи надлежна служба за јавне набавке
Града Сремска Митровица у складу са Законом, подзаконским актима и општим актима Града Сремска
Митровица. Након спроведеног поступка јавне набавке, избора најповољније понуде те закључења
уговора о јавној набавци са изабраним понуђачем, мера се даље реализује у складу са одредбама уговора
о јавној набавци. Поступак уређења пољопривредног земљишта комасацијом у К.О. Раденковић и К.О.
Шашинци је у фази реализације у складу са закљученим уговором о јавној набавци се за спровођење
геодетсо-техничких радова на подручју ове К.О. не спроводи поступак јавне набавке. Изузетак чине
хидрограђевински радови који се реализују кроз поступак јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Војводина

рзс*

Област

Сремска

рзс*

Град или општина

Сремска Митровица

рзс*

Површина

762 km²

рзс*

Број насеља

26

рзс*

Број катастарских општина

23

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава

79 773

рзс**

27 535

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km )

104,7

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 100)

-6,62

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

/

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

15,9

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

66 532

рзс**

Просечна старост

42,2

рзс*

Индекс старења

3,73

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)

15,05

рзс*

Основно образовање (%)

21,56

рзс*

Средње образовање (%)

50,12

рзс*

Више и високо образовање (%)

12,41

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%)

14

2

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

равничарски (сремско-равничарски,
мачванско-равничарски), планински (9
насеља од укупно 26)

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа

чернозем и црница 3 класа (15 829 ha) 2
класа (12 201 ha)

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено-континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

/

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,8

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Река Сава, Река Босут, Бара Засавица

Интерни

Површина под шумом (hа)

10 996
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Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

14,60

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

16 ha

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

510 485 m³

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

29 896

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

7 398

Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

/

- правна лица и предузетници (%)

/

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

54 443

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

8

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %)

50000;743;56;3138;расадници 1ha

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало(19) (ha, %)

72 %, 19%, 4%, 5%

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

/

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha)

/

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

/

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 438

рзс***

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

/

Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

941

Површина пољопривредног земљишта у државној
својини на територији АП(20) (ha)

7 714, 2 343

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која се даје у закуп (ha):

4 957, 2 722

Интерни

- физичка лица (%)

98,88:

Интерни

- правна лица (%)

1,22

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела
(број)

10577,113212,16593,231713,2963

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

5963;422;23870

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

24 467

рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

14;81;470

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

47 483 ha, 3 787 ha, 46 857 ha,

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству:

15 729

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ha)

15214:515

рзс***

Годишње радне јединице (број)

15214:515

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број)

7 048

рзс***

Интерни

Производња пољопривредних
производа(количина):
- биљна производња (t)

17 удружења

- сточарска производња (t, lit, ком.)

/
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
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Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)

/

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

131

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

25;30 400

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
(број)

50 860

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

13215

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

2490

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 100

Интерни

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)

рзс*

Број становника на једног лекара

32

рзс*

Број корисника социјалне заштите

322

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

5834

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број)

631

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број)

267

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

12355

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем (број)

да

Датум и место

М.П.

Интерни
ПССС

Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС
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18.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања
Библиотеке
„Глигорије
Возаровић“ из Сремске Митровице за 2020.
годину, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 10.01.2020.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Галерије „Лазар Возаревић“ из
Сремске Митровице за 2020.годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 10.01.2020.године.

II

II

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
Број: 022-20/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-21/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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20.

19.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања
Позоришта
„Добрица
Милутиновић“ из Сремске Митровице за
2020.годину, усвојен од стране Управног
одбора на седници одржаној 16.01.2020.
године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Историјског архива Срем из
Сремске Митровице за 2020.годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 15.01.2020.године.

II

II

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
Број: 022-23/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-22/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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21.

31. јануар 2020

22.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
Програм пословања Центра за културу
„Сирмијумарт“ из Сремске Митровице за
2020.годину, усвојен од стране Управног
одбора на седници одржаној 14.01.2020.
године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Музејa Срема из Сремске
Митровице за 2020.годину, усвојен од
стране Управног одбора на седници
одржаној 10.01.2020.године.

II

II

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
Број: 022-25/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-24/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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24.

23.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Завода за заштиту споменика
културе из Сремске Митровице за 2020.
годину, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 13.01.2020.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Установе за неговање културе
„Срем“ из Сремске Митровице за 2020.
годину, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 14.01.2020.године.

II

II

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
Број: 022-26/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-27/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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25.

31. јануар 2020

26.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Пословно спортског центра
„Пинки“ из Сремске Митровице за 2020.
годину, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 15.01.2020.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Установе атлетски стадион из
Сремске Митровице за 2020.годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 10.01.2020.године.

II

II

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
Број: 022-28/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-29/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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27.

31. јануар 2020

28.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Туристичке организације града
Сремска Митровица за 2020.годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 13.01.2020.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ПУ „Пчелица“ из Сремске
Митровице за 2020.годину са финансијским
планом усвојен од стране Управног одбора
дана 10.01.2020.године.

II

II

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
Број: 022-30/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-19/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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29.

31. јануар 2020

30.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019
и 5/2019) и члана 16. Одлуке о оснивању
Друштва са ограниченом одговорношћу
„Агенција за рурални развој града Сремска
Митровица“ („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.4/2013, 7/2013 и 9/2013),
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
рада и пословања „Апотеке“ Сремска
Митровица за 2020.годину усвојен од стране
Управног одбора на седници одржаној
16.01.2020.године.

ОДЛУКУ

I
ДОНОСИ СЕ Програм пословања
за 2020.годину Агенције за рурални развој
града Сремска Митровица ДОО.

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

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-18/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-4/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
134

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. јануар 2020

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2020. ГОДИНУ
Пословно име: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо,
Сремска Митровица
Седиште: Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 6
Претежна делатност: 7022 - консултантске активности у вези са
пословањем и осталим управљањем
Матични број: 20936967
ПИБ: 108131840
ЈББК: 8322
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Сремска
Митровица

Сремска Митровица, децембар 2019. године
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САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ
1.1. Опис посла и основна делатност коју „Агенција за рурални развој Града
Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица обавља
1.2. Законски оквир

1.3. Организациона структура
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА 2020. ГОДИНЕ – ПРОЦЕНА РЕСУРСА

3. ПЛАН РАДА
4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
4.1. План прихода

4.2. План расхода - укупни трошкови функционисања
5. ПЛАН КАДРОВА
5.1. Планирана структура запослених
6. ПЛАН ЗАРАДА
6.1.
6.2.

План зарада запослених
План накнада чланова Надзорног одбора
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Светог Димитрија 6
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
e-mail: info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________
1. ПРОФИЛ
1.1.Опис посла и основна делатност коју Агенција обавља
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица
(у даљем тексту Агенција) основана је Одлуком Скупштине града Сремска
Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 3/2013, 7/2013 и 9/2013), а у
регистар привредних субјеката уписана је 21.06.2013. године.

Законски основ за оснивање Агенције је Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/2013 и 142/2014) којим је
прописано да органи локалне самоуправе могу оснивати правна лица за подршку
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Агенција
реализује циљеве дефинисане Стратегијом руралног развоја Града Сремска
Митровица 2014 – 2020.
Седиште Агенције је у улици Светог Димитрија бр. 6 у Сремској Митровици.

Сврха оснивања Агенције је пружање подршке напорима Града у спровођењу
пољопривредне политике и политике руралног развоја, обављању редовних
делатности у домену пољопривреде и руралног развоја и успостављању везе
између корисника, града, министарстава и донатора, изради пројеката и пружању
неопходних услуга крајњим корисницима (пољоприредници, предузетници,
прерађивачи, лица која се баве туризмом и остали).

Претежна делатност Агенција је 7022 – консултантске активности у вези са
пословањем и осталим управљањем.
Визија Агенције се односи на успостављање:
-

-

-

Уједначеног рурални развој, заснованог на одрживој пољопривредној
производњи уз поштовањe просторних, социјалних, економских и
еколошких интереса садашњих и будућих генерација.
Средине пријатне за живот, перспективне, привлачне за улагања, са
диверсификованом економијом која омогућава раст запослености и све
бољи стандард својим становницима.
Квалитетне туристичке понуде, утемељене на природном и културноисторијском наслеђу.
Руралног подручје са здравим, образованим и задовољним становништвом,
способним за прилагођавање променама уз очување традиционалних
вредности.
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У оквиру своје делатности, а у складу са Одлуком о оснивању, Агенција обавља
следеће послове:

- Прикупља податаке о производњи, продаји, инвестицијама, проблемима и
могућностима у области пољопривреде и руралног развоја;
- Учествује у представљању пољопривреде Града Сремска Митровица пред
донаторима и овлашћеним органима и организацијама на нивоу Републике;

- Даје подршку градској администрацији у домену надлежности Града
везаних за пољопривреду, а нарочито:

а) у организовању послова у вези процене штете од елементарних
непогода и вођењу базе података о насталим штетама, као и у комуникацији са
надлежним министарством;

б) спровођењу Закона о пољопривредном земљишту, Закона о
пољопривреди и руралном развоју и Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју,
- Припрема пројекте из домена пољопривреде и руралног развоја за
потребе Града, којима Град конкурише код домаћих и страних донатора за
добијање потребних средстава;

- Промовише пољопривреду, сеоско предузетништво, занатсво и
прерађивачке активности на селу, руралну туристичку понуду и потенцијал
руралног подручја Града Сремска Митровица;
- Обавља и друге послове из области пољопривреде и руралног развоја, у
складу са потребама Града Сремска Митровица.
1.2. Законски оквир

Закoнски оквир пословања Агенције утемељен је следећим законским
актима:




Законом о привредним друштвима (“Службени гласник Републике
Србије “ бр.36/2011, 99/2011 и 5/2015),
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016),
Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр.
41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016)
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Законом о раду (,,Службени гласник РС “ бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017),

Законом о спречавању злостављања на раду (,,Службени гласник РС “ бр.
36/2010)

Законом о заштити података о личности (,, Службени гласник РС “ бр.
97/08 и 107/2012)

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(“Службени гласник Републике Србије “ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009,
36/2010),

Законом о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Србије “,
бр.111/2009 и 20/2015),

Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр.
95/2014),

Одлуком о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција
за рурални развој Града Сремска Митровица“ („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 3/2013, 7/2013 и 9/2013 и 1/2017).
1.3. Организациона структура

Организациона структура Агенције дефинисана је Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места бр. 19/2016 од 23.02.2016. године.
Правилник је донео директор Агенције у складу са Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем
јавног сектора Града Сремска Митровица. Правилником је предвиђено да
Агенција има директора и три запослена лица – помоћник директора,
координатор за рурални развој и оперативно-технички секретар.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању доо Агенција за рурални
развој Града Сремска Митровица од 20.01.2017. године, управљање у друштву је
организовано као дводомно, односно органи Агенције су Скупштина, Надзорни
одбор (три члана) и директор.

Име и презиме директора и чланова
Надзорног одбора
Петар Самарџић, директор
Тамара Ћетковић, председник НО
Горан Илијић, члан НО
Крунослав Ђаковић, члан НО

Датум именовања
04.08.2017. (в.д. од 27.07.2016.)
31.05.2017.
29.06.2018.
20.02.2017.
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2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА 2020. ГОДИНЕ – ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Просторије Агенције налазе се на адреси Сремска Митровица, Светог Димитрија 6.
Просторије су власништво ДДОР ОСИГУРАЊА Нови Сад, а закуп простора је
регулисан уговором.

Агенција је опремљена са пет лап-топ рачунара, два деск-топ рачунара, четири
ласерска штампача, једним мултифунционалним уређајем (штампач у боји, факс,
копир и скенер), копир апаратом, три таблет рачунара и једним пројектором са
пројекционим платном.
У свом власништву Агенција поседује једно путничко возило марке DACIA, тип:
NOVI SANDERO AMBIANCE 1,2 16V, година производње: 2013.
3. ПЛАН РАДА

У 2020. години Агенција ће:

- наставити са прикупљањем података о производњи, продаји, инвестицијама,
проблемима и могућностима у области пољопривреде и руралног развоја и
формирати базе података о томе;

- учествовати у представљању пољопривреде Града Сремска Митровица пред
донаторима и овлашћеним органима и организацијама на нивоу Републике и
Покрајине;
- наставити са припремом пројеката из домена пољопривреде и руралног развоја
за потребе Града, којима Град конкурише код домаћих и страних донатора и са
пружањем подршке заинтересованим лицима приликом попуњавања пријавних
образаца по објављеним конкурсима;

- промовисати пољопривреду, сеоско предузетништво, занатсво и прерађивачке
активности на селу, руралну туристичку понуду и рурална подручја Града Сремска

Митровица;

- наставити сарадњу са републичким и покрајинским институцијама основаним
за област пољопривреде и руралног развоја, са Агенцијама за рурални развој,
задругама, удружењима грађана и другим правним лицима која се баве
пољопривредом и руралним развојем, као и са туристичким организацијама;

- промовисати рад Агенције путем лифлета, летака, интернет презентације,
друштвених мрежа итд;
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- путем конкурса доделити бесповратна средстава удружењима грађана чији су
програм и делатност у вези са развојем пољопривреде и руралним развојем,
бесповратна средства регистрованим субјектима руралног туризма за
суфинансирање трошкова маркетинга и промоције, као и подстицајна средства
носиоцима пољопривредних газдинстава за суфинансирање трошкова и
инвестиција у примарну пољопривредну производњу и прерађивачку делатност;
- наставити са информисањем сеоског становништва о могућностима повлачења
средстава из домаћих и страних фондова, са фокусом на IPARD II фонд, уз
пружање административно-техничке подршке;

- пратити актуелне конкурсе у области пољопривреде и руралног развоја, и о
томе информисати заинтересоване кориснике путем свог интернет сајта
www.arrsm.rs, друштвених мрежа, медија и путем бесплатних текстуалних порука
– SMS обавештења.
- пружати (бесплатну) административну и саветодавну помоћ носиоцима
пољопривредних газдинстава при попуњавању захтева, тумачењу правилника и
прикупљању документације ради конкурисања и аплицирања за подстицајна
средства и субвенције код различитих органа;

- у сарадњи са Туристичком организацијом Града Сремска Митровица и
устанавома из области културе, промовисати туристичка, сеоска и етно
домаћинства, и организационо помагати актерима при реализацији сеоских
манифестација, туристичког, забавног и културног карактера, а у циљу бољег
позиционирања сеоских манифестација на туристичкој мапи Сремске Митровице;

-помагати сеоским привредницима и пољопривредницима приликом учешћа и
представљања на сајмовима – туристичким, пољопривредним, привредним,
гастрономским, и организовати превоз заинтересованим лицима ради посете
различитих сајмова и манифестација;
- у сарадњи са установама културе организовати културно-уметничке програме
по митровачким селима, ради изједначавања квалитета живота на градском и
сеоском подручју, ради квалитетнијег провођења слободног времена младих на
селу, и ради покретања фолклорних, музичких, драмских, рецитаторских и
сличних секција у селима у којима овакве секције не постоје;

- организовати едукације, предавања, презентације, саветовања и студијска
путовања за пољопривредне произвођаче, сеоска удружења грађана који циљеве
остварују у различитим областима, као и за субјекте који се баве руралним
туризмом;
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4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4.1. План прихода
Приходи Агенције за 2020. годину се планирају се у укупном износу од
22.000.000,00 динара, и то из буџета Града Сремска Митровица по Уговору о
додели субвенција из буџета Града за 2020. годину. План прихода се базира на
основу реализације из 2019. године. Агенција ће током 2020. године конкурисати
и за средства (непланирани приходи) из других извора, по конкурсима, јавним
позивима и сл.
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход
Субвенције
Остали
приходи из
буџета**
УКУПНО

1
15.000.000,00

Претходна година
2019. *
Пренето из
Реализовано
буџета
2
3
13.066.357,60
13.066.357,60

15.000.000,00

13.066.357,60

Планирано
-

-

-

13.066.357,60

у динарима
Неутрошено
4 (2-3)
0,00
-

0,00

* Реализација за 2019. годину је приказана са подацима пројектованим за децембар 2019.
године
**Под осталим приходима из буџета сматрају се се сви приходи који нису субвенције (нпр.
додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Приход

Субвенције
Остали
приходи из
буџета

План за период 01.01-31.12.2020.

у динарима

01.01. до 31.03.

01.01. до 30.06.

01.01. до 30.09.

01.01. до 31.12.

-

-

-

-

5.000.000,00

14.000.000,00
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4.2.4.2.
План
расхода
трошкови
функционисања
План
расхода--укупни
укупни трошкови
функционисања
Расходи
на нивоу
нивоу планираних
планираних
прихода,
односно
у износу
од
Расходисесе планирају
планирају на
прихода,
односно
у износу
од
22.000.000,00
динара.
У
план
расхода
су
урачунате
и
пренете
обавезе
из
2019.
22.000.000,00 динара. У план расхода су урачунате и пренете обавезе из 2019.
године.
Програмом
финансијским
планом
и планом
набавки,
средства
године.
Програмом пословања,
пословања, финансијским
планом
и планом
набавки,
средства
су судаље
опредељена
по
посебним
контима
и
набавкама,
а
у
складу
са
даље опредељена по посебним контима и набавкама, а у складу са
Правилником
оквируи исадржини
садржини
рачуна
у контном
за
Правилником оо контном
контном оквиру
рачуна
у контном
оквируоквиру
за
привредна
друштва,
задруге
и
предузетнике
(„Сл.
гласник
РС“
бр.
95/2014).
привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 95/2014).

Конто
Конто
022022
481481
512512
513513
520520
521521
526526
529529
531531
532532
533533
535535
539539
550550
551551
552552
553553
559559
569569

Врста
трошкова
Врста
трошкова

ПЛАН 2020.
ПЛАН 2020.

Постројења
50.000,00
Постројењаииопрема
опрема
50.000,00
Обавезе
резултата
15.000,00
Обавезеза
запорез
порез из
из резултата
15.000,00
Трошкови
460.000,00
Трошковиматеријала
материјала
460.000,00
Трошкови
и енергије
енергије
300.000,00
Трошковигорива
горива и
300.000,00
Трошковизарада
зарада и
(бруто)
5.265.000,00
Трошкови
и накнада
накнадазарада
зарада
(бруто)
5.265.000,00
Трошковидоприноса
доприноса на
послодавца
903.000,00
Трошкови
натерет
терет
послодавца
903.000,00
Трошковинакнада
накнада члановима
органа
управљања
и надзора
648.000,00
Трошкови
члановима
органа
управљања
и надзора
648.000,00
Остали
лични
расходи
и
накнаде
210.000,00
Остали лични расходи и накнаде
210.000,00
Трошковитранспортних
транспортних услуга
260.000,00
Трошкови
услуга
260.000,00
Трошковиуслуга
услуга одржавања
290.000,00
Трошкови
одржавања
290.000,00
Трошковизакупнина
закупнина
500.000,00
Трошкови
500.000,00
Трошковирекламе
рекламе и
200.000,00
Трошкови
ипропаганде
пропаганде
200.000,00
Трошкови
осталих
услуга
4.474.000,00
Трошкови осталих услуга
4.474.000,00
Трошковинепроизводних
непроизводних услуга
30.000,00
Трошкови
услуга
30.000,00
Трошковирепрезентације
репрезентације
500.000,00
Трошкови
500.000,00
Трошковипремија
премија осигурања
65.000,00
Трошкови
осигурања
65.000,00
Трошкови
платног
промета
30.000,00
Трошкови платног промета
30.000,00
Осталинематеријални
нематеријални трошкови
500.000,00
Остали
трошкови
500.000,00
Осталифинансијски
финансијски расходи
7.300.000,00
Остали
расходи
7.300.000,00
УКУПНО
УКУПНО

22.000.000,00
22.000.000,00

Конто 022 – Постројења и опрема – планирана су средства у износу од 50.000,00
Конто 022 – Постројења и опрема – планирана су средства у износу од 50.000,00
динара за потребе набавке канцеларијске опреме;
динара за потребе набавке канцеларијске опреме;

Конто 481 – Обавезе за порез из резултата – планирано је 15.000,00 динара.
Конто 481 – Обавезе за порез из резултата – планирано је 15.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за плаћање пореза на добит привредних
Наведена средства ће бити утрошена за плаћање пореза на добит привредних
друштава у складу са Законом о порезу на добит правних лица;
друштава у складу са Законом о порезу на добит правних лица;
Конто 512 – Трошкови материјала – планирано је 460.000,00 динара. Наведена
Конто 512 – Трошкови материјала – планирано је 460.000,00 динара. Наведена
средства биће утрошена на набавку канцеларијског материјала, резервних делова
средства биће утрошена на набавку канцеларијског материјала, резервних делова
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за службени аутомобил, материјала за одржавање личне хигијене и хигијене
радних просторија и осталог материјала који је потребан за редовно
функционисање Агенције (сијалице, каблови, батерије и сл.);
Конто 513 – Трошкови горива и енергије – планирано је 300.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за набавку горива (безоловни бензин) за
службено возило;

Конто 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) – планирано је
5.265.000,00 динара, у складу са планом кадрова. Наведена средства ће бити
утрошена за зараде, додатке на зараде и остале накнаде које запослени остварују
по основу рада у Агенцији у складу са законом и Правилником о раду.
Основица за обрачун зараде запослених у Агенцији се изједначава са основицом
за обрачун зарада запослених у градским управама и свака промена везана за
основицу за обрачун зараде запослених у градским управама примењиваће се и на
основицу за обрачун зараде запослених у Агенцији;
Основица за обрачун зараде Директора изједначава се са основицом за обрачун
зараде Начелника градске управе и свака промена везана за основицу за обрачун
зараде Начелника градске управа примењиваће се и на основицу за обрачун
зараде Директора. Коефицијент за обрачун зараде Директора одредила је
Комисија за кадровска и административна питања. Директор и запослени у
Агенцији такође имају право да део зараде, мимо зараде остварене на напред
наведен начин, остваре и из страних и домаћих фондова, а путем реализације
пројеката који се финансирају из тих фондова;

Конто 521 – Трошкови доприноса на терет послодавца – планирано је
903.000,00 динара. Наведена средства биће утрошена за уплату доприноса који по
закону падају на терет послодавца;
Конто 526 – Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора –
планирана су средства у износу од 648.000,00 динара за накнаде за рад
председника и чланова Надзорног одбора са припадајућим порезима и
доприносима;

Конто 529 – Остали лични расходи и накнаде – планирано је 210.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за накнаду превоза запосленима приликом
доласка и одласка са посла, као и за плаћања трошкова службених путовања у
земљи и иностранству (трошкови студијских путовања, хране, смештаја, путарина,
горива и осталих услуга службеног пута) у складу са Законом, Правилником о раду и
другим важећим прописима. ;
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Конто 531 – Трошкови производних услуга – планирано је 260.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за плаћање рачуна за ПТТ услуге, услуге
фиксне телефоније, мобилне телефоније (трошкови слања текстуалних порука
ради информисања корисника услуга Агенције) и трошкови интернета;

Конто 532 – Трошкови услуга одржавања – планирано је 290.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за одржавање основних средстава службеног возила, одржавање администартивне и рачунарске опреме, као и за
одржавање интернет странице;
Конто 533 – Трошкови закупнине – планирано је 500.000,00 динара за покриће
трошкова закупа пословних просторија, у складу са Уговором о закупу пословног
простора;

Конто 535 – Трошкови рекламе и пропаганде – планирано је 200.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за објављивање конкурса које расписује
Агенција током године, у штампаним и електронским медијима (трошкови
огласа), као и за услуге медијског представљања;

Конто 539 – Трошкови осталих услуга – планирано је 4.274.000,00 динара.
Наведна средства ће бити утрошена за књиговодствене услуге, услуге штампања,
стручно усавршавање радника (котизације за семинаре и стручна предавања),
услуге чишћења пословног простора, за услуге административног вођења
ангажованих лица, за покриће комуналних трошкова (у складу са Уговором о
закупу пословног простора), за превоз корисника услуга Агенције на сајмове и
манифестације и за остале услуге општег типа (правне услуге и услуге
адвокатских канцеларија, организовање стручних предавања и презентација,
услуге везане за заштиту и безбедност на раду и сл.);
Конто 550 – Трошкови непроизводних услуга – планирано је 30.000,00 динара
за покриће трошкова регистрације и основног осигурања службеног возила;
Конто 551 – Трошкови репрезентације – планирано је 500.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за финансирање трошкова (добра и услуге)
насталих приликом склапања уговора и послова са пословним партнерима и
сарадницима, трошкова поклона сарадницима и пословним партнерима, као и
трошкова набавке новогодишњих пакетића деци запослених.
Конто 552 – Трошкови премија осигурања – планирано је 65.000,00 динара.
Наведена средства биће утрошена за редовно годишње осигурање запослених и
имовине, за путно-здравствено осигурање запослених приликом службеног пута
у иностранство и за каско полису за службено возило;
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Конто 553 - Трошкови платног промета – планирано је 30.000,00 динара.
Наведена средства ће бити утрошена за плаћање трошкова одржавања наменских
рачуна и провизије пословне банке и трошкове провизија које наплаћује Управа
за трезор;

Конто 559 – Остали нематеријални трошкови – планирано је 500.000,00
динара. Наведена средства биће утрошена за плаћање потребних такси
(административне, регистрационе и друге), као и за покриће трошкова претплате
на часописе и стручне публикације;

Конто 569 – Остали финансијски расходи – планирано је 7.300.000,00 динара.
Наведена средства се односе на локалне мере руралног развоја и биће усмерена за
финансирање удружења грађана чији су програм и делатност везани за
унапређење пољопривреде и у функцији руралног развоја, за подстицаје
регистрованим субјектима руралног туризма за суфинансирање трошкова
маркетинга и промоције, као и за подстицаје пољопривредним газдинствима који
се баве примарном пољопривредном производњом и субјектима који се баве
прерађивачком делатношћу. Бесповратна средства удружењима грађана биће
додељене по конкурсу, у складу са Правилником о додели бесповратних
средстава за финансирање активности удружења грађана у 2020. години.
Подстицајна средства биће додељена пољопривредним газдинствима који се баве
примарном
пољопривредном
производњом,
субјектима
који
се
баве
прерађивачком делатношћу и регистрованим субјектима руралног туризма по
конкурсу, а у складу са Програмом за доделу одређене врсте подстицаја
пољопривредним газдинствима, односно субјектима који се баве прерађивачком
делатношћу или руралним туризмом. Из планираних средстава финансираће се и
посебни програми и пројекти које реализује Агенција, а који се односе на
унапређење руралне економије, односно локалног руралног развоја и
пољопривредне производње.
5. ПЛАН КАДРОВА

Агенција је током 2019. године имала три запослена лица на неодређено време и
једно именовано лице - директор. Oд 04.04.2018. године, једно лице (дипл.
економиста – аграрна економија и агро бизнис) је у радном односу на одређено
време због повећаног физичког обима посла (у складу са чланом 37. Закона о
раду), по Уговору о раду склопљеним до 31.12.2019. године. За 2020. годину
планира се исти број кадрова као и у претходној години, односно 3 лица на
неодређено време, једно именовано лице и једно лице на одређено време. План
кадрова је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено
време у организационим облицима који чине систем локалне самоуправе Града
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Сремска Митровица од 22.11.2018. године, по којој максималан број запослених на
неодређено време у Агенцији може бити 4 лица.
5.1. Планирана структура запослених
Квалификациона структура

Редни
број
1
2

Опис
ВСС
ВКВ

6

ПК

4

ССС

7

НК

КВ

УКУПНО

Надзорни одбор

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

1

1

2

2

5

5

3

3

4

ВС

3
5

Запослени

4

1

Старосна структура

Редни
број

Опис

1

До 30 година

4

50 до 60

2

30 до 40

5

Преко 60

3

Број
запослених
31.12.2019.

Број
запослених
31.12.2020.

1

1

1

1

1

40 до 50

2

УКУПНО
Просечна старост
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5

39

40
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Структура по полу

Редни
број
1
2

Запослени
Број на
дан
31.12.2019.
2

Опис
Мушки
Женски

3

УКУПНО

5

Надзорни одбор

Број на
дан
31.12.2020.
2
3

5

Број на
дан
31.12.2019.
2
1

3

Број на
дан
31.12.2020.
2

Структура по времену у радном односу

Редни
број

Опис

1

До 5 година

4

15 до 20

7

30 до 35

2

Број
запослених
31.12.2019.

Број
запослених
31.12.2020.

1

1

2

1

5 до 10

3

10 до 15

6

25 до 30

5

20 до 25

8

Преко 35

2

УКУПНО

5
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6.ПЛАН ЗАРАДА
6.1. План зарада запослених
Према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и
пројекција за 2021. и 2022. годину, донетим од стране Министарства финансија
Републике Србије, укупна средства потребна за исплату плата запослених
планирају се на нивоу исплаћених плата у 2019. години, уз предвиђена законска
увећања.
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за
2019. годину - Бруто 1
Исплата
по
месецима
2019.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК

УКУПНО
Број
запослених
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

Маса зарада*
403.329,47
403.115,40
403.115,49
403.394,20
396.011,40
397.352,04
400.348,07
402.897,81
404.352,92
404.352,92
438.702,49
438.702,49
4.895.674,70
407.972,89

Просечна зарада
80.665,89
80.623,08
80.623,09
80.678,84
79.202,28
79.470,40
80.069,61
80.579,56
80.870,58
80.870,58
87.740,49
87.740,49

81.594,57

* Маса зарада за 2019. годину је приказана са подацима пројектованим за децембар 2019.
године
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Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.
годину - Бруто 1
Исплата
по
Број
месецима
запослених
2020.
I
5
II
5
III
5
IV
5
V
5
VI
5
VII
5
VIII
5
IX
5
X
5
XI
5
XII
5
УКУПНО
ПРОСЕК
-

УКУПНО
Маса зарада
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
438.702,49
5.264.429,88
438.702,49
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Просечна зарада
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49
87.740,49

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. јануар 2020

Светог Димитрија 6
Сремска Митровица
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
e-mail: info@arrsm.rs
доо Сремска Митровица
web: www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна
зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2
Исплата
по
Број
месецима
запослених
2020.
I
5
II
5
III
5
IV
5
V
5
VI
5
VII
5
VIII
5
IX
5
X
5
XI
5
XII
5
УКУПНО
ПРОСЕК
-

УКУПНО
Маса зарада
513.939,96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
513.939.96
6.167.279,52
513.939,96
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Просечна зарада
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99
102.787,99

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. јануар 2020

Светог
Димитрија
6 6
Светог
Димитрија
Сремска
Митровица
Сремска
Митровица
ПИБ:
108131840
/
МБ:
20936967
ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967
Tel:022/610-573
Tel:022/610-573
e-mail:
info@arrsm.rs
e-mail:
info@arrsm.rs
доо Сремска
Митровица
web:
www.arrsm.rs
доо Сремска
Митровица
web:
www.arrsm.rs
___________________________________________________________________________
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План
накнада
члановаНадзорног
Надзорног одбора
5.1. 5.1.План
накнада
чланова
одбора
Накнаде
Надзорногодбора
одборауу нето
нето износу
Накнаде
Надзорног
износу

Месец
Месец

Надзорни
одбор- Надзорни
одбор
реализација
2019.
година*
реализација 2019. година*

Накнада
Укупан
износ Накнада
Укупан
износ
председника
председника

I

II

III
IV
V

VI

VII

VIII
IX
X

XI

XII*

I

II

III
IV
V

VI

VII

VIII
IX
X

XI

XII*

1+(2*3)
1+(2*3)

1 1

32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00
32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00

32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00

32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

Накнада
Накнада
члана
члана
22

10.000,00
10.000,00

Број
Број
чланова
чланова
3

10.000,00
10.000,00

22
22

10.000,00
10.000,00

22

10.000,00
10.000,00

22

10.000,00
10.000,00

22

12.000,00
12.000,00

10.000,00
10.000,00

32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00

10.000,00
10.000,00

22

10.000,00
10.000,00

22

32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00
32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00
32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00
32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00
32.000,00 12.000,00
12.000,00
32.000,00

22

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

ПРОСЕК 32.000,00
32.000,00 12.000,00
12.000,00
ПРОСЕК

32.000,00
32.000,00

32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00

32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00

22

32.000,00
32.000,00

--

10.000,00
10.000,00

1+(2*3)
1+(2*3)

32.000,00
32.000,00

22

УКУПНО384.000,00
384.000,00144.000,00
144.000,00 120.000,00
120.000,00
УКУПНО

Накнада
Накнада Накнада
Накнада Број Број
Укупан
Укупанизнос
износ председника
председника чланачлана чланова
чланова

22
22

10.000,00
10.000,00

Надзорни
одбор
- Надзорни
одбор
план
2020.
година
план 2020. година

--

32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00

32.000,00
32.000,00

1 1

2

2

12.000,00
12.000,00 10.000,00
10.000,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

3

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

2

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

12.000,00
12.000,00

10.000,00
10.000,00

12.000,00
12.000,00 10.000,00
10.000,00 -

2

2

2

2

2
2

* Реализација
за 2019.
годинујејеприказана
приказана са подацима
за децембар
2019.2019.
* Реализација
за 2019.
годину
подацимапројектованим
пројектованим
за децембар
године
године
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2

2

2

10.000,00
10.000,00

2

2

12.000,00
12.000,00 10.000,00
10.000,00

12.000,00
12.000,00

2

2
2

10.000,00
10.000,00

2

2

10.000,00
10.000,00

12.000,00
12.000,00

2
2

2

10.000,00
10.000,00

384.000,00
384.000,00 144.000,00
144.000,00 120.000
120.000 32.000,00
32.000,00

2

3

2

2

-

2
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Накнаде Надзорног одбора у бруто износу
Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец
I

II

III
IV
V

VI

VII

VIII
IX
X

XI

XII

УКУПНО
ПРОСЕК

Надзорни
одбор
- Надзорни
одбор
реализација
2019.
година*
реализација 2019. година*

Месец

Накнада
Укупан износНакнада
Укупан износ
председника
председника

1+(2*3)

I

II

III

1+(2*3)

50.632,87

50.632,87

50.632,87

50.632,87

50.632,87

1

1

18.987,33

18.987,33

18.987,33

18.987,33

18.987,33

IV 50.632,87
50.632,87 18.987,33
18.987,33
50.632,87
18.987,33
V
50.632,87
18.987,33

VI 50.632,8750.632,87 18.987,33
18.987,33

VII 50.632,8750.632,87 18.987,33
18.987,33
53.479,60
21.834,06

VIII
IX
X

XI

50.632,87

18.987,33

53.479,60

21.834,06

53.479,60

53.479,60

53.479,60
53.479,60

21.834,06

21.834,06

21.834,06
21.834,06

XII 53.479,6053.479,60 21.834,06
21.834,06

53.479,60
УКУПНО
621.828,09 21.834,06
242.081,61

53.479,6051.819,00 21.834,06
ПРОСЕК
20.173,46

Накнада
Накнада
члана
члана

2

2

15.822,77

Надзорни
одбор
плангодина
2020. година
Надзорни
одбор
- план-2020.

Бр.
Бр.
чланова
чланова

Накнада
Бр.
НакнадаНакнада Накнада
Укупан
износ
Укупан
износ
председника
члана
чланова
председника
члана

3

1+(2*3)

3

1+(2*3)

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77
15.822,77

22

15.822,77
15.822,77

22

15.822,77
15.822,77

22

15.822,77
15.822,77

22

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77

2

15.822,77
15.822,77

-2

15.822,77
189.873,24

-2

15.822,77
15.822,77

- -

1

53.479,60

21.834,06

53.479,60

21.834,06

53.479,60

2

1

2

3

15.822,77

2

15.822,77

2

2

53.479,60 21.834,06
21.834,06
53.479,60
15.822,7715.822,772
53.479,60 21.834,06
21.834,06
53.479,60
15.822,7715.822,772

2

53.479,60

21.834,06

15.822,77

21.834,06

2

15.822,77

53.479,60
15.822,7715.822,77 2
53.479,60 21.834,06
21.834,06
53.479,60
15.822,7715.822,772
53.479,60 21.834,06
21.834,06
53.479,60

21.834,06

15.822,77

2

53.479,60

21.834,06

15.822,77

2

53.479,60

53.479,60

53.479,60

53.479,60

53.479,60

21.834,06

15.822,77

21.834,06

15.822,77

21.834,06

15.822,77

21.834,06

21.834,06

2

15.822,77

15.822,77

51.819,00

20.173,46

15.822,77

-

53.479,60262.008,72
21.834,06
641.755,20
189.873,2415.822,77 53.479,60 21.834,06
21.834,06
53.479,60
15.822,7715.822,77 53.479,60

21.834,06

15.822,77

* Реализација за 2019. годину је приказана са подацима пројектованим за децембар 2019.
године
Петар Самарџић, директор

Број:114/2019
16.12.2019. у Сремској Митровици

Број:114/2019
16.12.2019. у Сремској Митровици

Петар Самарџић, директор
153

2

53.479,60 21.834,06
21.834,06
53.479,60
15.822,7715.822,77 2

* Реализација
за 2019. годину
је приказана са подацима
пројектованим
за262.008,72
децембар 2019.
621.828,09
242.081,61
189.873,24
641.755,20
189.873,24
године

3

15.822,77

53.479,60

21.834,06

Бр.
чланова
2
2
2

2

2
2
2
2

2
2
-

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31.

31. јануар 2020

32.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
31.01.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
рада и пословања Центра за социјални рад
„Сава“ у Сремској Митровици за 2020.
годину, усвојен од стране Управног одбора
на седници одржаној 09.01.2020.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на закључење
јавног Уговора о јавно - приватном
партнерству за реализацију пројекта јавног
приватног партнерства за пројектовање,
финансирање, реконструкцију, односно
рехабилитацију и одржавање локалне путне
инфраструктуре на териоторији Града
Сремска Митровица са јавним плаћењем
(накнадом за доступност инфраструктуре).

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
Број: 022-7/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 404-74/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

33.

утврђена делатност број 6, који је уписан
као посебан део зграде број 1 изграђене на
к.п. 4168, Трг Ћире Милекића број 24, са
делом поседа 3/4, непосредном погодбом,
уз накнаду у износу од укупно 2.336.400,00
динара другом сувласнику - стицаоцу
Племић Зорану из Сремске Митровице
улица Масарикова број 1.

На основу члана 29. става 1. и 4.
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“,
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана
3. става 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 у поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“, број 16/2018), члана 20.став
1. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању стварима у јавној својини
Града Сремска Митровица („Сл.лист Града
Сремска Митровица“, број 17/2016) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута Града Сремска
Митровица („Сл.лист Града Сремска
Митровица“, број 3/2019 и 5/2019-испр.)
Скупштина Града Сремска Митровица
на седници одржаној 31.01.2020.године,
доноси

II
О отуђењу сувласничког дела
непокретности из става I овог Решења
закључиће се посебан Уговор.

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

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

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

I
ОТУЂУЈЕ СЕ сувласнички део у
јавној својини Града Сремска Митровица
и то непокретности означене у В листу
непокретности број 20750 к.о. Сремска
Митровица – 2 део, приземље, пословни
простор – једна просторија за коју није

31. јануар 2020
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-42/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

34.

става I овог Решења у јавну својину Града
Сремска Митровица закључиће се посебан
Уговор.

На основу члана 29. став 3. 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 21. став 5. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица, број 17/2016) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 3/2019 и 5/2019-испр),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 31.01.2020. године, донела је

III
Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска
Митровица закључи Уговор.

IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у “Службеном
листу Града Сремска Митровица”.

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ
ВЛАСНИКА ЈОВАНОВИЋ МАРИЦЕ
ИЗ МАЧВАНСКЕ МИТРОВИЦЕ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-2/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица				
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I
ПРИХВАТА
СЕ
прибављање
непокретности у приватној својини
ЈОВАНОВИЋ МАРИЦЕ из Мачванске
Митровице, и то парцеле број 528/60, улица
Жарка Николића, њива 2.класе површине
00.05.85 ха, уписанe у лист непокретности
број 233 к.о. Maчванска Митровица, у јавну
својину Града Сремска Митровица, без
накнаде.
II
О прибављању непокретности из

31. јануар 2020

156

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

35.

31. јануар 2020

36.

На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града
Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града
Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ
ГАСА „СРЕМ-ГАС“ ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
„СРЕМ-ГАС“
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

I

I

ДАНИЦА НЕДИЋ, дипл. правник
из Чалме, разрешава се са функције вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за
дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ у
Сремској Митровици.

ДАНИЦА НЕДИЋ, дипл. правник
из Чалме, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за дистрибуцију
природног гаса „Срем-гас“ у Сремској
Митровици, на период од шест месеци.

II

II

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
Број: 023-9/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-10/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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38.

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) и члана 14. Одлуке о
Градском правобранилаштву Града Сремска
Митровица („Сл.лист Града Сремска
Митровица“, број 10/2014 и 8/2015)
Скупштина града Сремска Митровица
на седници одржаној 31.01.2020.године,
донела је

На основу члана 41. став 1. тачка
20. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) и члана 14. Одлуке о
Градском правобранилаштву Града Сремска
Митровица („Сл.лист Града Сремска
Митровица“, број 10/2014 и 8/2015)
Скупштина града Сремска Митровица
на седници одржанoj 31.01.2020.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

I
МИРОСЛАВ МЕДИЋ, дипломирани

МИРОСЛАВ МЕДИЋ, дипломирани

правник
из
Сремске
Митровице,
ул.Димитрија Пуљевића број 14, поставља
се на функцију Градског правобраниоца
града Сремска Митровица, на период од пет
година.

правник
из
Сремске
Митровице,
ул.Димитрија Пуљевића број 14, разрешава
дужности Градског правобраниоца Града
Сремска Митровица, због истека мандата.
II

II

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

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Сл.листу
града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 021-28/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица 				
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 021-27/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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39.

поступак избора на један од начина
утврђен Одлуком о подизању и одржавању
споменика на територији Града Сремска
Митровица („Службени гласник РС“ бр.
7/2018).
Админитративно-техничке послове
за потребе Одбора обављаће Стручна служба
Скупштине града Сремска Митровица.

На основу члана 41 ст. 1 тачка
20 Статута Града Сремска Митровица
(„Службени
лист
Града
Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.)
и члана 8 ст. 1 Одлуке о подизању и
одржавању споменика на територији Града
Сремска Митровица („Службени гласник
РС“ бр. 7/2018), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
31.01.2020.године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНПЛОЧЕ ДР ЈЕВРЕМУ ВИДИЋУ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-5/2020-I
Дана: 31.01.2020.године
Сремска Митровица

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење
Одлуке о постављању спомен-плоче др
Јеврему Видићу (у даљем тексту: Одбор) у
следећем саставу:
- Татјана Јесретић, историчар
уметности-конзерватор, Завод за заштиту
споменика културе Сремска Митровица,
Александар
Сладојевић,
дипломирани историчар, Завод за заштиту
споменика културе Сремска Митровица,
- Горана Лемајић, дипломирани
историчар, Завод за заштиту споменика
културе Сремска Митровица.

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

II
Задатак одбора је да донесе одлуку о
начину избора идејног решења и спроведе

31. јануар 2020
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остварује се контролом нивоа загађујућих
материја пореклом од стационарних
извора загађивања и од покретних извора
загађивања и праћењем утицаја загађеног
ваздуха на здравље људи и животну средину.
На основу података о нивоу
загађујућих материја у ваздуху врши се
оцењивање квалитета ваздуха.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

40.

На основу чл. 69. и 70. Закона о
заштити животне средине (“Службени
гласник РС”, број 135/2004, 36/2009,
36/2009др.закон,
72/2009-др.закон,
43/2011-одлука УС, 14/2016 , 76/2018,
95/2018- др.закон и 95/2018-др.закон),
члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити
ваздуха (“Службени гласник РС”, број
36/2009 и 10/2013) и члана 64.став 1.тачка
21.Статута града Сремска Митровица (“Сл.
лист града Сремска Митровица бр. 3/2019
и 5/2019), Градско веће Града Сремска
Митровица, по предлогу Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине,
на својој 80. седници одржаној 24.01.2020.
године, донело је,

II

ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
Локална мрежа мерних места за
праћење квалитета ваздуха у Сремској
Митровици успоставља се овим Програмом,
а чине је мерна места за мерење:
1.Концентрације сумпор диоксида
-континуална
мерења
нивоа
загађујућих материја на фиксним мерним
местима-свакодневно мерење у току 24 часа
у трајању од 12 месеци (јануар-децембар)
2.Концентрација азот диоксида
-континуална
мерења
нивоа
загађујућих материја на фиксним мерним
местима-свакодневно мерење у току 24 часа
у трајању од 12 месеци (јануар-децембар)
3.Концентрација чађи
-континуална
мерења
нивоа
загађујућих материја на фиксним мерним
местима-свакодневно мерење у току 24 часа
у трајању од 12 месеци (јануар-децембар)
4. Концентрација суспендованих
честица PМ10
-континуална
мерења
нивоа
загађујућих материја на фиксном мерном
месту-свакодневно мерење у току 24 часа у
трајању од 12 месеци (јануар-децембар)

Програм контроле
квалитета ваздуха за
град Сремска Митровица
у 2020. години
I
Овим Програмом се успоставља
Локална мрежа мерних станица и мерних
места за праћење квалитета ваздуха на
територији града Сремска Митровица за
2020. годину, одређује се број и распоред
мерних станица и мерних места, као и обим,
врста и учесталост мерења.
Праћење
квалитета
ваздуха
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Узимање узорака ваздуха вршити у
насељеном месту Сремска Митровица на два
мерна местаза утврђивање концентрације
сумпор диоксида, азот диоксида и чађи,
осим за суспендоване честице PМ10, чија се
концентрација
једномзагађујућих
мерном
-континуална утврђује
мерења нанивоа
материја на фиксном мерном местусвакодневно
мерење у току 24 часа у трајању од 12 месеци (јануар-децембар)
месту.
Мерења се врше свакодневно у
Узимање
ваздуха
вршити у насељеном месту Сремска Митровица на два мерна
периоду одузорака
12 месеци
(јануар-децембар)
местаза
концентрације
сумпор диоксида, азот диоксида и чађи, осим за
у складуутврђивање
са Уговором
који ће се склопити
суспендоване честице PМ10, чија се концентрација утврђује на једном мерном месту.
са одабраним овлашћеним правним лицем
Мерења се врше свакодневно у периоду од 12 месеци (јануар-децембар) у складу са
а након добијања
и усвајањаовлашћеним правним лицем а након добијања
Уговором
који ће се сагласности
склопити са одабраним
овог Програма.
сагласности
и усвајања овог Програма.
Табела 1. Мерна места за мерење квалитета ваздуха у локалној мрежи на
територији града Сремска Митровица
Редни
број
1.
2.
3.

Локација
Metalfer Steel Mill
d.o.o., Румски пут 27
Ср.Митровица
Економска школа „9.
мај“Ђуре Даничића
бр.2, Ср.Митровица
Зграда Завода за
јавно
здравље,
Стари
шор
47,
Ср.Митровица

φ(N)
λ (E)
44,9717
19,6333

H
(m)
82

Tип

Загађујуће материје

Индустријски

SO2

NO2

Чађ

44,9666
19,5833

79

Градски

SO2

NO2

Чађ

44,9731
19,6117

80

Градски

pM10

III

Палате правде у улици Стари шор уСремској
III Митровици. Аутоматска мерна станица
прати концентрацију сумпордиоксида, азот
МЕРНО
МЕСТО У ОКВИРУ ДРЖАВНЕ
МРЕЖЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
МЕРНО МЕСТО У ОКВИРУ
диоксида, азот моноксида, укупних азотних
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
ДРЖАВНЕ МРЕЖЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
оксида и угљен моноксида.Прикупљање
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
података врши Агенција за заштиту животне
Агенција за заштиту животне средине средине
Републике
Србије
и Град Сремска
Републике
Србије
Митровица
су одредили
локацију заживотне
постављање аутоматске мерне станице за праћење и
Агенција
за заштиту
извештавање о квалитету ваздуха. Та локација је у дворишту зграде Палате правде у
средине Републике Србије и Град Сремска
улици Стари шор уСремској Митровици. Аутоматска мерна станица прати концентрацију
Митровица су одредили
локацију
за
сумпордиоксида,
азот диоксида,
азот моноксида,
укупних азотних оксида и угљен
постављање
аутоматске
мерне
станице
моноксида.Прикупљање података врши Агенција за заштиту животне средине Републике
за праћење и извештавање о квалитету
Србије
ваздуха. Та локација је у дворишту зграде
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IV

дана од дана истека календарске године за
претходну годину.
У достављеним извештајима биће описана
методологија рада прaћења квалитета
ваздуха, а резултати приказани табеларно,
графички и текстуално објашњени,
са закључком о квалитету ваздуха на
предвиђеним мерним местима у Граду.
Градска управa за пољопривреду и заштиту
животне средине је дужна да извештаје
доставља Агенцији за заштиту животне
средине и редовно обавештава јавност, у
складу са законском регулативом.

ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
1. Обезбеђење квалитета података
Мерења
квалитета ваздуха,
обраду и анализу података, проверу
валидности резултата добијених мерењем
и/или узимањем узорака и интерпретацију
резултата врши овлашћена стручна
организација која је акредитована као
лабораторија за испитивање, односно која
испуњава прописане услове за мерење
свих наведених загађујућих материја и која
поседује дозволу министарства надлежног
за послове заштите животне средине, да
врши мониторинг ваздуха.
Стручна организација која врши
мониторинг ваздуха, стара се о примени
акредитованих
метода
испитивања,
одржавању
мерних
места,
мерних
инструмената са пратећом опремом и
опреме за пријем и пренос података ради
задовољења захтева у погледу квалитета
података, који се користе за оцењивање
квалитета ваздуха.

3. Извештавање и мере у случају
прекорачења концентрација
У складу са чланом 23. Закона
о заштити ваздуха (“Службени гласник
Републике Србије”, број 36/2009 и 10/2013)
у случају прекорачења концентрације
утврђене Уредбом о условима за мониторинг
и захтевима квалитета ваздуха (“Службени
гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13),
Градска управа за пољопривреду и заштиту
животне средине је дужна да обавести
јавност путем радија, телевизије, дневних
новина, интернета или на други погодан
начин.
У случају наставка прекорачења
концентрација,
надлежни
орган
ће
предузети мере, и по потреби донети
краткорочни акциони план који садржи
мере смањења ризика или трајања таквог
прекорачења ради заштите здравља људи и
животне средине.

2. Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима,
односно о резултатима контроле квалитета
ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних
места, овлашћена стручна организација
доставља Градској управи за пољопривреду
и заштиту животне средине града Сремска
Митровица до 12. у месецу за претходни
месец, а годишњи извештај најкасније 30
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ваздуха (“Службени гласник Републике
Србије”, број 36/2009 и 10/2013), у зонама
и агломерацијама у којима је ваздух треће
категорије, односно када загађење ваздуха
превазилази ефекте мера које се предузимају,
односно када је угрожен капацитет животне
средине или постоји стално загађење
ваздуха на одређеном простору, надлежни
орган аутономне покрајине и надлежни
орган јединице локалне самоуправе дужан
је да донесе План квалитета ваздуха
са циљем да се постигну одговарајуће
граничне вредности или циљне вредности
и прописани рокови, у складу са Уредбом
о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха (“Службени гласник РС”,
бр. 11/10, 75/10 и 63/13) .

финансираће се из буџета града Сремска
Митровица.
Овај Програм ће се објавити
у „Службеном листу Града Сремска
Митровица“.
Програм ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 501-14/2020-III
Дана, 24.01.2020. год.
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер,с.р.

V
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Реализацију Програма контроле
квалитета ваздуха на територији Града
Сремска Митровица за 2020. годину
врши изабрана стручна организација
која је акредитована као лабораторија
за испитивање, односно која испуњава
законске услове за мерење свих наведених
загађујућих материја и која поседује
овлашћење министарства надлежног за
послове заштите животне средине за мерење
нивоа загађујућих материја у ваздуху.

VI
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг аерозагађења на мерним
местима одређеним овим Програмом,
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41.

прорачуном одређеног индикатора буке, а
у циљу добијања резултата и информација
релевантних за буку на територији Града
Сремска Митровица и предузимања и
планирања мера заштите, превентивног
деловања и информисања јавности.
Програмом мерења нивоа буке у
животној средини на територији Града
Сремска Митровица утврђују се мерна
места, начин и учесталост систематског
мерења нивоа комуналне буке, као и
одговарајуће оцењивање индикатора буке,
укључујући евентуалне штетне ефекте.

На основу члана 23. Закона о
заштити од буке у животној средини (“Сл.
гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и члана
64. став 1.тачка 21.Статута града Сремска
Митровица (“Сл. лист града Сремска
Митровица бр. 3/2019 и 5/2019) Градско
веће Града Сремска Митровица, по предлогу
Градске управе запољопривреду и заштиту
животне средине, на својој 80. седници
одржаној 24.01.2020. године, донело је

Програм мониторинга стања
нивоа буке у животној средини на
територији Града Сремска Митровица
за 2020. годину

II
ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
1. Мерна места

I

Програмом мерења нивоа буке у
животној средини на територији Града
Сремска Митровица за 2020. годину,
приступиће се континуираном месечном
мерењу нивоа буке у животној средини на5
мерних места.
Мерења ће се вршити на мерним
местима која су одабрана као репрезенти
појединих градских зона различите намене
( стамбена зона, зона градског центра и
градских саобраћајница, индустријска зона
и школска зона).

ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Основни циљ мерења и праћења
нивоа буке у животној средини је заштита
здравља људи и очување и унапређење
животне средине. Праћење и мерење
нивоа буке спроводиће се према постојећој
законској регулативи ради утврђивања
стања животне средине и правилног
одабира превентивних мера у циљу заштите
и унапређења здравља људи и очувања
животне средине.
Град Сремска Митровица, као
јединица локалне самоуправе, субјекат
je система заштите животне средине и
у оквиру своје надлежности утврђене
законом, обезбеђујe и финансира контролу
и мониторинг буке у животној средини.
Мониторинг нивоа буке врши се
систематским мерењем, оцењивањем или
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Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Сремска
Митровица за 2020. годину, приступиће се континуираном месечном мерењу нивоа буке у
животној средини на5 мерних места.
Мерења ће се вршити на мерним местима која су одабрана као репрезенти појединих
градских
различите
намене
стамбена
зона, зона
градског центра
и градских
Број зона
2
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ (ГРАДА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
31. јануар
2020
саобраћајница, индустријска зона и школска зона).
Табела 1.Мерна места у граду Сремска Митровица разврстана према намени површина
НАМЕНА ПОВРШИНА
Градски

центар,

МЕРНО МЕСТО
занатска,

трговачка, 1.Испред Главне поште у

административно – управна зона са становима, зона центру града,
дуж аутопутева, магистралних и градских Петра I бр.2
саобраћајница
Стамбено подручје

ул.Краља

2. Насеље М.Хуђи, Северни
бедем, испред маркета
3. Променада испред бр.14

Индустријска, складишна и сервисна подручја и 4. Румски друм испред броја
транспортни терминали без стамбених зграда
53
Школска зона

5.Улица Змај Јовина испред
броја 26, зграда ЈКП
Топлификација

2. Динамика мерења и мерни интервали
III
2. Динамика мерења и мерни интервали
Праћење целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) нивоа буке у животној средини
на територији
Градацелодневног
Сремска Митровица
вредности
индикатора
укупне И
буке
ОБРАДА
И АНАЛИЗА
ПОДАТАКА
Праћење
(дневног,и одређивање
вршиће
се
према
прописаној
методологији
и
у
складу
са
важећом
законском
регулативом.
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА
вечерњег и ноћног) нивоа буке у животној
Континуирана месечна мерења ће трајати током целе године.
МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ У
средини на територији Града Сремска
Мерни интервали су изабрани тако да се њима обухвати цео циклус промена нивоа мерене
ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ
Митровица
и одређивање
буке
у току дневног,
вечерњег вредности
и ноћног периода. Период
од 24 часа
дели се на три
индикатора
укупне буке
вршиће
према
временска
интервала
у току
дана иседва
у току ноћи и то:
1. Обезбеђивање квалитета података и
прописаној
методологији и у складу са
1.мерна
серија-јутро-10:00
методологија рада
важећом
законском регулативом.
2.мерна
серија-поподне
13:00
3.мерна Континуирана
серија-вече-18:00
месечна мерења ће
4.мерна
серија
–
ноћ
до
поноћи- 22 :00
Мерење, обрада и анализа података,
трајати током целе године.
5.мерна Мерни
серија- интервали
ноћ после су
поноћи-01:00
провера валидности резултата добијених
изабрани тако
мерењем и интерпретација резултата биће
да се њима обухвати цео циклус промена
III
ОБРАДА
И
АНАЛИЗА
ПОДАТАКА
Иовлашћеној
ИЗВЕШТАВАЊЕ
О
поверена
стручној организацији
нивоа мерене буке у току дневног, вечерњег
РЕЗУЛТАТИМА
која је акредитована као лабораторија
и ноћног периода. Период од 24 часа
дели
МЕРЕЊА
НИВОА
БУКЕ
У
ЖИВОТНОЈ
за испитивање СРЕДИНИ
и која поседује решење
се на три временска интервала у току дана
1. Обезбеђивање
квалитета података
методологија
надлежног иминистарства
да рада
испуњава
и два у току
ноћи и то:
прописане услове да врши мерење нивоа
1.мерна серија-јутро-10:00
у животној
средини.добијених мерењем
2.мерна
серија-поподне
13:00 података, проверабуке
Мерење,
обрада и анализа
валидности
резултата
и3.мерна
интерпретација
резултата биће поверена овлашћеној
стручној
организацији
Стручна
организација
којој која
будеје
серија-вече-18:00
акредитована
и која
поседује
надлежног
поверено
мерење
нивоарешење
комуналне
буке у
4.мерна серијакао
– ноћлабораторија
до поноћи- 22 за
:00 испитивање
министарства
да
испуњава
прописане
услове
да
врши
мерење
нивоа
буке
у
животној
животној средини биће у обавези да мерење
5.мерна серија- ноћ после поноћи-01:00
средини.
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врши у складу са утврђеним стандардима и
методологијом.
Систематско мерење нивоа буке
вршиће се у складу са Законом о заштити
од буке у животној средини (“Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 88/10), као и Уредбом
о
индикаторима
буке,
граничним
вредностима, методама за оцењивања
индикатора
буке,
узнемиравања
и
штетних ефеката буке у животној средини
(“Сл. гласник РС”, бр. 75/10) и другим
одговарајућим подзаконским актима.

Овај Програм ће се објавити
у„Службеном листу Града Сремска
Митровица“.
Програм ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 501-15/2020-III
Дана, 24.01.2020. год.
Сремска Митровица

2. Редовно извештавање

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Овлашћена стручна организација
биће у обавези да израђује месечне и
годишњи извештај о нивоу буке у животној
средини.
У достављеним извештајима биће
описана методологија рада праћења нивоа
буке, а резултати приказани табеларно,
графички и текстуално објашњени, са
закључком о нивоу буке на предвиђеним
мерним местима.
О резултатима мерења нивоа буке
у животној средини у Граду Сремска
Митровица, Градска управа запољопривреду
и заштиту животне средине редовно ће
обавештавати јавност путем електронских
и штампаних медија, односно путем
интернета, у складу са законом.

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Средства за спровођење Програма
мерења нивоа буке у животној средини на
територији Града Сремска Митровица за
2020. годину обезбеђују се у буџету Града
Сремска Митровица.
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1. ОСЛОБАЂАЈУ СЕ од
обавезе плаћања карте за вожње у
градском и приградском превозу на
територији Града Сремска Митровица,
у свим зонама, корисници пензија свих
категорија (у даљем тексту: корисници
пензија) који имају пребивалиште на
територији Града Сремска Митровица,
као и лица старија од 65 година која
немају статус пензионера.
2. Право на бесплатан превоз не
важи радним данима (од понедељка до
петка) у временском периоду од 5,00 до
7,00 часова и од 13,00 до 15,00 часова.
3. Уколико лица из тачке 1.
ове одлуке желе да користе градски
и приградски превоз и у временском
периоду од 5,00 до 7,00 часова и од
13,00 до 15,00 часова, у обавези су да
прибаве појединачну карту за сваку
вожњу, односно месечну карту, за
зону у којој имају пребивалиште, по
субвенционисаним ценама:
-за једну зону – 500,00 динара;
-за две зоне - 750,00 динара;
-за три зоне -1.000,00 динара
4. Лица из тачке 1. ове одлуке ће
се за остваривање права на бесплатан
превоз, обраћати директно превознику,
„СИРМИМБУС-у“ (у даљем тексту:
превозник), коме су, ради израде
одговарајуће возне исправе, дужни
приложити: фотокопију личне карте или
очитану личну карту, чек од последње
пензије или пензионерску картицу, или
потврду републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање да је поднет
захтев за остварење права на пензију,
фотографију величине 3,0 х 3,5 цм.
5. „СИРМИУМБУС ће израдити

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

42.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Град Сремска Митровица
Градска управа за саобраћај,
комуналне и инспекцијске послове
Број:344-432/2019-VII
Датум: 30.12.2019.
Сремска Митровица
Градска управа за саобраћај,
комуналне и инспекцијске послове
Града Сремска Митровица, на основу
члана 21. и 30. Одлуке о градским
управама Града Сремска Митровица
(„Сл. лист Града Сремска Митровица“
бр. 2/2018), члана 27. Правилника о
тарифном систему у јавном линијском
превозу путника на територији Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 2/2017) и на
предлог начелника Градске управе за
здравствену и социјалну заштиту бр.
344-409/2019-VII од 19.12.2019., доноси
Одлуку
о бесплатном градском и
приградском превозу
за кориснике пензијаи лица старијих
од 65 година која немају
статус пензионера
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јединствени списак лица из тачке 1. ове
одлуке који имају право на бесплатан
градски и приградски превоз, који
ће једном месечно достављати ГУ за
саобраћај, комуналне и инспекцијске
послове града Сремска Митровица.
6. Трошкове издавања возних
исправа у износу од 200,00 динара сносе
лица из тачке 1. ове одлуке.
7. Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“ а
примењиваће се до 31. децембра 2020.
године.
8. Лица из тачке 1. ове одлуке могу
се, за остварење свог права на бесплатан
градски и приградски превоз, обратити
превознику почев од 10. фебруара 2020.
године.

31. јануар 2020

превозу путника на територији Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 2/2017) је
прописано „да начелник градске управе
надлежне за послове саобраћаја, на
образложен захтев надлежне градске
управе, може донети одлуку којом
ће на временски ограничен период,
одређеној категорији корисника градског
и приградског превоза, бити омогућен
субвенционисан или бесплатан превоз.“

НАЧЕЛНИК
Љубомир Вујчић с. р.

Образложење
Начелник ГУ за здравствену
и социјалну заштиту Града Сремска
Митровица обратио се овој управи са
предлогом да се корисницима пензија који
имају пребивалиште на територији Града
Сремска Митровица, са примањима нижим
од републичког просека, одобри бесплатан
превоз у градском и приградском превозу
у свим зонама. У прилогу су достављени
предлози
Удружења
пензионисаних
железничара Сремска Митровица и
Удружења пензионера „Треће доба“ из
Лаћарка, којима се предлаже увођење
повластица у градском и приградском
превозу путника за пензионере
Одредбом члана 27. Правилника
о тарифном систему у јавном линијском
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