СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Митровица
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Година XII
број 22

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
138.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
1. Укида се се ванредна ситуација за целу
територију Града Сремска Митровица,
проглашена Одлуком Градоначелника
Града Сремска Митровица, због
наступања елементарне непогоде
ширењем епидемије заразне болести
COVID 19, јер су престали разлози
њеног проглашења.

АП ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 87-2/2020-II
Датум: 17.08.2020. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука број 87-1/2020-II од
13.07.2020. године којом је ова ванрена
ситуација проглашена.

На основу члана 39. став 1. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“,
број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и
члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
– др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018)
и члана 60. став 1. тачка 13. Статута града
Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019), а на основу
Закључка Градског штаба за ванредне ситуације
Града Сремска Митровица број 06-130/2020II од 17.08.2020 године, Градоначелник Града
Сремска Митровица доноси:

3. Ову одлуку доставити Окружном
штабу за ванредне ситуације Сремског
УО, Републичком штабу за ванредне
ситуације - Сектору за ванредне
ситуације, Одељењу за ВС у Сремској
Митровици.
4. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
листу Града Сремска Митровица,.
М.П.

О Д Л У К У
ГРАДОНАЧЕЛНИК

о укидању ванредне ситуације за целу
територију

Владимир Санадер, с.р.

Града Сремска Митровица
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
139.
Pепублика Србија Аутономна покрајина Војводина
Градоначелник СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-37/2020-XI
Датум: 04.08.2020. године
На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 2 Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15,
80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА (у даљем тексту:
Комисија), доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу
права пречег закупа на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА, које је планирано
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2020. годину за давање у закуп по
основу права пречег закупа по основу сточарства, и то:
Култура

Класа

Цена ЕУР

ЊИВА

1

245,57

ЊИВА

2

223,47

ЊИВА

3

198,91

ЊИВА

4

176,81

ЊИВА

5

154,71

ЊИВА

6

125,24

ЛИВАДА

2

67,04

ЛИВАДА

3

59,67

ПАШЊАК

1

49,11

ПАШЊАК

3

39,78

ПАШЊАК

5

30,94
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2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj
својини на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА је на основу табеле из тачке 1.
утврдила висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања
у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства планираних Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
града СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2020. годину.
3. Овај закључак објавити у Службеном листу града СРЕМСКА МИТРОВИЦА или на
огласној табли Градске управе СРЕМСКА МИТРОВИЦА, као и на званичној интернет
страници града СРЕМСКА МИТРОВИЦА.
Образложење
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА, образована Решењем Градоначелника
број 02-47/2020-II од 09.06.2020. године, имала је задатак да утврди висину закупнине за
пољопривредно земљиште у државној својини које се даје у закуп по основу права пречег закупа
власницима домаћих животиња, а које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА за
2020. годину.
Одредбама члана 64a став 19, 20 22 и 23 Закона о пољопривредном земљишту прописано је
да је закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа просечно
постигнута цена закупа по хектару. Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини
по праву пречег закупа по основу власништва на домаћим животињама је просечно постигнута
цена закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по том основу не може
бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње
три године. Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута цена на
последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на
територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног
надметања у претходној години, просечна постигнута цена закупа пољопривредног земљишта
у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. Висину закупнине утврђује
јединица локалне самоуправе.
При утврђивању закупнине за пољопривредно земљиште у државној својини по основу
права пречег закупа власницима домаћих животиња , а имајући у виду наведену законску одредбу,
како је Град СРЕМСКА МИТРОВИЦА имала јавно надметање за претходну агроекономску
годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 276,21 евра по хектару, односно
32.479,53 динара по хектару, а која цена одговара квалитету ЊИВА 4.класе, на основу које је
обрачуната закупнина за све остале културе и класе.
Како је просечна постигнута цена на јавном надметању за претходну годину већа од просечне
цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године, закупнина се
утврђује у висини од 198,91 евра по хектару, односно 23.389,83 динара по хектару, који износ
представља просечну цену закупа по хектару на територији Републике Србије у последње
три године. Наведена цена одговара квалитету ЊИВА 3. класе, на основу које је обрачуната
закупнина за све остале културе и класе, што је приказано у наведеној табели.
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Имајући у виду све напред наведено, утврђена је закупнина као у диспозитиву овог
закључка.
ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
Богдан Кузмић с.р.

САДРЖАЈ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
138.

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
139.

ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПО ОСНОВУ
ВЛАСНИШТВА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ИЗДАВАЧ: Стручна служба Скупштине Града Сремска Митровица,
Трг Светог Димитрија 13 *
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА Јелена Поповић *
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Тања Танасијевић *
ТЕЛЕФОН: 022/215-2127 ФАКС: 022/610-556 * e-mail: sekretarsosm@ptt.rs *
ПРИПРЕМА И ШТАМПА: ПЕРИНС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, НОВИ САД
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