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Година XII
број 30

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

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

246.
На основу члана 59.став 1. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. Закон и 47/2018) и члана 74.
Статута града Сремске Митровице („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр. 3/2019
и 5/2019-испр.), Скупштина града Сремска
Митровица на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

и стручних послова у вези са извршавањем
закона и других прописа чије је извршавање
поверено Граду и ради обављања стручних и
других послова које утврди Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће.

О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 3.
Градске управе у свом раду поступају према
правилима струке, непристрасно, политички неутрално и дужне су да сваком омогуће
једнаку правну заштиту, те да грађанима
омогуће несметано, брзо и ефикасно остваривање њихових права и правних интереса,
дају потребне податке и обавештења, пружају
правну помоћ, сарађују са њима и поштују
њихову личност и достојанство.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Рад градских управа је јаван.

ОДЛУКУ

Члан 1.
Овом Одлуком образују се градске управе за
поједине области града Сремска Митровица
(у даљем тексту: градске управе), утврђује њихов број, назив и делокруг послова и уређују
друга питања од значаја за њихов рад.

Јавност рада градских управа обезбеђује се
путем:

Члан 2.
Градске управе се образују ради припреме
нацрта прописа и других аката које доноси
Скупштина града, Градоначелник и Градско
веће, њиховог спровођења, обављања управних

- постављања интернет презентације,

- достављања и претресања извештаја о раду,
- објављивања информатора о раду,
- објављивања информација у вези са радом
и сарадњом са медијима,
- на други начин у складу са законом и Статутом
Града.
Податке и обавештења о раду градских управа
дају начелници или лица која они овласте.
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II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ
РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА

Кадровски план чија је садржина утврђена
законом усваја Скупштина града истовремено са Одлуком о буџету Града.

Члан 5.
У граду Сремска Митровица образују се:

Измена Кадровског плана може се вршити у
случају измене Одлуке о буџету.

1) Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину;

Правилник који уређује организацију и систематизацију радних места у градским управама
града (у даљем тексту: Правилник) припрема
начелник градске управе у чијој надлежности
су послови управљања људским ресурсима,
на основу предлога који му достављају начелници за своје градске управе.

2) Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката;
3) Градска управа за буџет и локални економски
развој,
4) Градска управа за културу и спорт;

Правилник из става 4. овог члана садржи и
организацију и систематизацију радних места
у Градском правобранилаштву, који припрема Градски правобранилац и доставља начелнику градске управе у чијој надлежности
су послови управљања људским ресурсима.

5) Градска управа за образовање;
6) Градска управа за социјалну заштиту
заштиту и заштиту животне средине;
7) Градска управа за пољопривреду;

Начелник градске управе у чијој надлежности
су послови управљања људским ресурсима,
Правилник као обједињени предлог, доставља
Градском већу Града Сремска Митровица на
усвајање.

8) Градска управа за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове.
Члан 6.
У градским управама, за вршење сродних
послова, могу се образовати ниже унутрашње
организационе јединице као што су одсеци
и службе.

Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину

У градским управама се могу образовати
унутрашње организационе јединице са другим називима, (кабинет, канцеларија и сл.),
ако то више одговара природи послова који
треба да се обављају у тим јединицама, са
истим статусом и под условима за образовање унутрашњих организационих јединица,
утврђеним овом Одлуком.

Члан 8.
Градска управа за опште и заједничке послове
и имовину обавља следеће послове:
Обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Скупштине града и
њених радних тела, а нарочито:
1) Припрема и организује седнице Скупштине
града и њених радних тела;

Члан 7.
Организационе јединице у оквиру градских
управа, њихов број и назив, радна места са
описом послова, потребан број извршилаца
и њихово разврставање по звањима, врста и
степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту,
уређују се Правилником о организацији и
систематизацији радних места у складу са
Кадровским планом.

2) Припрема Програм рада Скупштине града
и прати његово извршавање;
3) Припрема нацрте одлука и других општих
аката које доноси Скупштина града из
области организације система власти;
4) Обезбеђује рад и даје стручна мишљења
у вези са радом и задацима Скупштине
града и њених радних тела;
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5) Обезбеђује и припрема документационе и
друге материјале и податке потребне за рад
Скупштине града и њених радних тела;
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брака, бирачких спискова и др);
14) Води деловодник за све градске управе и
службе, прима захтеве електронским путем,
води портал Е управе, прима поднеске, даје
упутства и потребна обавештења странкама
у вези са остваривањем њихових права
код органа Града;

6) Прати извршење прописа и свих других
општих и појединачних аката које доноси
Скупштина града и обезбеђује извршење
одлука и закључака радних тела;
7) Обавља послове везане за сарадњу са другим
градовима и општинама, организацијама
и асоцијацијама, на територији Републике
Србије као и послове сарадње са градовима,
општинама и организацијама других земаља;

15) Води писарницу и архиву, пријем и
експедицију поште;
16) Обавља стручне послове управљања
људским ресурсима, послове који су
везани за кадровска питања, социјалну и
здравствену заштиту запослених у градским
управама, Градском правобранилаштву, као
и послове који се односе на безбедност и
здравље на раду;

8) Врши стручне и административне послове
за функционере Скупштине града и пружа
стручну помоћ одборницима;
9) Обавља послове у вези са уређивањем и
издавањем “Службеног листа града Сремска
Митровица» и послове презентације
службеног листа на званичној интернет
презентацији града Сремска Митровица;

17) Врши послове у вези са пружањем бесплатне
правне помоћи у складу са законом који
уређује ову област;
18) Стара се о текућем одржавању зграда,
опреме и уређаја, физичком обезбеђењу
и противпожарној заштити објеката
које користе органи Града, штампању,
умножавању и достави материјала, пружању
услуга превоза за потребе органа Града и
стара се о возном парку, одржавању система
веза, врши интерне угоститељске услуге,
врши и друге стручно-техничке послове
за потребе органа Града;

10) Обавља стручне, нормативно-правне,
административно-техничке организационе
и друге послове у оквиру надлежности и
послова Градоначелника и Градског већа
и стара се о извршавању одлука и других
аката ових органа;
11) Врши послове који се односе на сарадњу и
пружање стручне помоћи другим градским
управама, јавним предузећима и установама
чији је оснивач Град, о питањима из
надлежности Градоначелника и Градског
већа као и у припреми прописа и других
општих аката, које разматрају ови органи;

19) Обавља послове јавних набавки за градске
управе, службе и органе као наручиоце
у смислу закона који уређује јавне
набавке, а нарочито пружа стручну помоћ
у планирању јавних набавки, израђује
конкурсну документацију и спроводи
поступке јавних набавки, израђује акта
у поступцима јавних набавки, израђује
уговоре о јавним набавкама, пружа стручну
помоћ код праћења извршења јавне набавке
и обавља друге послове који су повезани
са поступцима јавних набавки;

12) Прати прописе и даје мишљења
Градоначелнику и Градском већу о
сагласности предлога одлука и других
прописа и општих аката које припремају
градске управе са Уставом, законом и
Статутом града;
13) Обавља управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других
прописа који су поверени Граду у области
личних стања грађана (држављанства,
вођења матичних књига, личног имена,

20) Обавља послове финансијске службе у
складу са прописима о буџетском систему
у оквиру својих надлежности;
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21) Обавља послове везане за планирање,
покретање поступка и извештавање о
јавним набавкама, које се односе на њен
делокруг послова;
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његову реализацију;
29) Стара се о обављању послова комуналног
опремања и уређивања грађевинског
земљишта;

22) Обавља послове у области одбране Града
и противпожарне заштите, стручне и
административне послове за Градски
Штаб за ванредне ситуације, као и послове
координације свих органа и служби,
организационе, стручне и административне
послове у случају ванредних ситуација;

30) Води инвеститорске послове у име Града;
31) Израђује све потребне подлоге, елаборате и
мишљења за прибављање или располагање
грађевинским земљиштем, стара се о
формирању почетне цене и спровођењу
поступка располагања и стручне и техничке
послове у вези закључивања уговора са
инвеститором;

23) Врши стручне послове за потребе градских
робних резерви, утврђује њихов обим и
структуру, припрема годишњи програм
робних резерви, спроводи активности
везане за давање позајмица из залиха
градских робних резерви, као и друге
послове везане за градске робне резерве;

32) Врши стручни надзор над изградњом
и одржавањем објеката комуналне
инфраструктуре и других објеката;
33) Врши технички преглед и пријем објеката;
34) Обавља послове у вези оснивачких права
Града над правним лицима основаним
од стране Града у области одржавања
стамбених зграда и пословног простора;

24) Обавља стручне, управно-правне,
нормативно-правне, и административнотехничке послове у вези са управљањем,
имовином која је у јавној својини Града;

35) Обавља и друге послове који се тичу
планирања, заштите, и унапређења
градске инфраструктуре и имовине Града
и енергетске ефикасности објеката у јавној
својини Града;

25) Обавља послове у вези са успостављањем
и одржавањем јединствене евиденције о
непокретној имовини Града, доставља
прописане извештаје у вези са имовином
надлежним органима;

36) Обавља и друге послове из изворног
делокруга градских управа, као и одређене
послове које Република односно Покрајина
повери граду, а које нису одређене у оквиру
делокруга рада других градских управа.

26) Припрема и предлаже акта о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању
грађевинским земљиштем и другим
непокретним стварима у јавној својини
Града, које доноси Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће (осим
одржавања стамбеног простора, управљања,
и давања у закуп пословног простора и
гаража за које послове је основано посебно
привредно друштво);

Градска управа за опште и заједничке послове
и имовину врши послове координације Градским услужним центром који представља
јединицу са посебним положајем у којој се
обављају послови пријемне канцеларије за
послове из надлежности свих градских управа и органа Града, наплата такси и други
послови пружања услуга грађанима.

27) Води информациону основу о грађевинском
земљишту у јавној својини Града и свим
изграђеним објектима, стара се о упису
непокретности у јавној својини Града
и правима на њима у јавне евиденције
непокретности;

Члан 9.
У Градској управи за опште и заједничке
послове и имовину образује се Кабинет
Градоначелника, као посебна организациона
јединица која има положај службе. У Кабинету

28) Израђује програме уређивања, прибављања
и отуђења грађевинског земљишта и прати
4
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Градоначелника радни однос на одређено
време заснивају помоћници Градоначелника,
као функционери које решењем поставља
Градоначелник.

- Месна канцеларија са седиштем у Гргуревцима,

Градоначелник може да постави до 3 помоћника
за области које су од значаја за развој и
функционисање Града и то: развој и унапређење
села, урбанизам и комуналне делатности,
образовање, култура и спорт, пољопривреда,
привреда и предузетништво, туризам, саобраћај,
инвестиције и локални економски развој,
социјална и здравствена заштита, заштита
животне средине и друго.

- Месна канцеларија са седиштем у Засавици II,

Конкретна област за коју се одређени помоћник Градоначелника поставља одређује се
актом Градоначелника о постављењу.

- Месна канцеларија са седиштем у Мачванској
Митровици,

- Месна канцеларија са седиштем у Дивошу,
- Месна канцеларија са седиштем у Засавици I,
- Месна канцеларија са седиштем у Јарку,
- Месна канцеларија са седиштем у Кузмину,
- Месна канцеларија са седиштем у Лаћарку,
- Месна канцеларија са седиштем у Лежимиру,
- Месна канцеларија са седиштем у Манђелосу,
- Месна канцеларија са седиштем у Мартинцима,

- Месна канцеларија са седиштем у Ноћају,

Поред помоћника Градоначелника, актом
начелника градске управе, радни однос на
одређено време у Кабинету Градоначелника,
у складу са законом, може засновати и лице
задужено за протокол, као и друга лица у зависности од потребе.

- Месна канцеларија са седиштем у Равњу,
- Месна канцеларија са седиштем у Раденковићу,
- Месна канцеларија са седиштем у Салашу
Ноћајском,
- Месна канцеларија са седиштем у Сремској
Рачи,

Члан 10.
Радни однос помоћника Градоначелника, лица
задуженог за протокол и других лица која су
засновала радни однос у Кабинету Градоначелника, траје најдуже док траје дужност
Градоначелника.

- Месна канцеларија са седиштем у Старој
Бингули,
- Месна канцеларија са седиштем у Шашинцима,
- Месна канцеларија са седиштем у Шишатовцу,
- Месна канцеларија са седиштем у Шуљму,

Члан 11.
За обављање одређених послова локалне
самоуправе из делокруга градских управа,
као и других послова управе, ради бржег и
ефикаснијег обављања тих послова у месту
становања грађана, у оквиру Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину,
образују се Месне канцеларије у насељеним
местима и то:

- Месна канцеларија са седиштем у Чалми.

Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката
Члан 12.
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката:

- Месна канцеларија са седиштем у Бешенову
(за насељена места Бешеново и Бешеновачки
Прњавор),

1) Обавља управне и стручне послове на
непосредном спровођењу прописа из
изворног делокруга Града, као и послове
непосредног спровођења закона и других
прописа, који су поверени Граду у области:

- Месна канцеларија са седиштем у Босуту,
- Месна канцеларија са седиштем у Великим
Радинцима,
5
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- урбанизма и просторног планирања послови који се тичу припреме, доношења,
евидентирања и чувања планских
докумената, разматрање иницијативе за
израду планских докумената, спровођење
поступка потврђивања урбанистичкотехничких докумената, припреме општих
аката који уређују начин коришћења јавних
површина, других површина јавне намене
и водног земљишта и сви други послови
из ове области;
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потребне поступке по службеној дужности);
- обавља послове у вези вођења Регистра
стамбених заједница на територији Града,
одређује лице које ће водити Регистар и
обавља друге послове у вези становања и
одржавања зграда;
2) Припрема и предлаже Скупштини града,
Градском већу и Градоначелнику доношење
аката из области за које је образована;
3) Предлаже мере за реализацију програма
развоја и стратешких докумената и стара
се о имплементацији планираних мера у
планове развоја других делатности;

- изградње објеката - послови који се односе
на спровођење обједињене процедуре у
поступцима за издавање аката у остваривању
права на изградњу и коришћење објеката
и вођење прописаних евиденција;

4) Учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу
Градског Штаба за ванредне ситуације и
градске управе надлежне за координацију
послова и активности у ванредним
ситуацијама;

- издавања потребних аката за извођење
радова за које није прописана обавеза
прибављања грађевинске дозволе, издавања
аката потребних за постављања и уклањања
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним и другим површинама,
балон хала спортске намене, надстрешница
за склањање људи у јавном превозу,
објеката за депоновање и сепарацију
речних агрегата и пловећих постројења
на водном земљишту, споменика и спомен
обележја на површинама јавне намене,
издавање привремених грађевинских
дозвола, одобравање рушења објеката у
случајевима предвиђеним законом и слично;

5) Обавља послове везане за планирање,
покретање поступка и извештавање о
јавним набавкама, које се односе на њен
делокруг;
6) Обавља послове финансијске службе у
складу са прописима о буџетском систему
у оквиру својих надлежности;
7) Обавља послове који се односе на планирање
и развој енергетике града (Учествује у
изради стратегије развоја енергетике,
утврђивања потребе за енергијом на
територији Града и припреми за израду
енергетског биланса Републике, издаје
енергетске дозволе за изградњу објеката
за производњу топлотне енергије снаге
1 МWт и више и објеката за производњу
биогорива капацитета преко 1000 т; врши
и друге послове из области енергетике);
припрема Програм енергетске ефикасности,
у складу са законом који уређује ефикасно
коришћење енергије, предлаже акта у
вези начина и услова утврђивања могућих
финансијских и других подстицаја за ове
намене;

- легализације односно озакоњења објеката;
- имовинско-правних односа (води управни
поступак и доноси одговарајућа акта и
решења у областима експропријације,
деекспропријације, стамбеној области,
утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирању грађевинске парцеле
у тим поступцима, изузимања из поседа
грађевинског земљишта, конверзију односно
претварање права коришћења у право
својине, престанак права коришћења,
издавање уверења о старости објекта,
уверења о етажирању посебних делова
објекта и поступа по другим имовинскоправним захтевима подносиоца или покреће
6
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8) Врши послове у вези оснивачких права
Града над радом правних лица основаних
од стране Града у области урбанизма и
просторног планирања и енергетике

Број 30

консолидованом рачуну трезора и захтева
за плаћање расхода, управљање средствима
и ликвидношћу на консолидованом
рачуну трезора, контролисање расхода и
одобравање плаћања на терет буџетских
средстава, вођење евиденције о дуговањима
и управљање приливом од позајмљивања,
вођење буџетског рачуноводства и
извештавање, обрачун плата директних
корисника буџета Града, припрему аката
о обављању послова буџета и управљање
финансијским информационим системом;

9) Врши и друге управне и стручне послове
по налогу државних органа, Скупштине
града, Градског већа и Градоначелника.

Градска управа за буџет и локални
економски развој

5) Врши послове буџетске инспекције и
контроле;

Члан 13.
Градска управа за буџет и локални економски
развој обавља следеће послове:

6) Утврђује, наплаћује и контролише
јавне приходе утврђене Законом и води
одговарајуће евиденције;

1) Припрема и израђује нацрт буџета града
Сремске Митровице и завршни рачун
буџета Града, биланс јавних прихода и
јавних расхода, саставља упутства за
израду нацрта буџета, обавља контролу
финансијских планова директних корисника,
одобрава кварталне и месечне планове
и квоте преузетих обавеза, обавља
послове одобравања захтева за промену
апропријације и квота, праћење прихода
и примања и расхода и издатака буџета,
стара се о реализацији решења о употреби
средстава текуће и сталне буџетске резерве
и привремене обуставе извршења буџета,
праћење примања, издатака и других
обавеза Града по основу задуживања;

7) Обавља послове локалне пореске
администрације;
8) Води и ажурира Географски-информациони
систем града Сремска Митровица и
доставља потребне податке по захтеву
надлежних органа;
9) Прати и извештава о стању средстава
градских управа и градских органа;
10)
Врши књиговодствену евиденцију
о имовини Града и њеној вредности.
11)Обавља послове буџетског рачуноводства,
послове ликвидатуре и обрачунске послове
за градске органе и градске управе;

2) Припрема нацрте прописа из области
изворних јавних прихода у сарадњи са
градским управама (локалне комуналне
таксе, градске административне таксе,
боравишне таксе, стопа пореза на имовину,
месни самодопринос, накнаде за заштиту
животне средине, накнада за коришћење
јавне површине);

12)
Организује и уређује и стара се
о информатичкој обради података, за
све органе Града у вршењу њихових
надлежности;
13)
Прати, усмерава и координира рад
месних заједница, даје упутства за њихов
рад на нормативном регулисању статуса,
на реализацији програма и финансијских
планова, пружа другу стручну помоћ из
своје надлежности;

3) Даје мишљења на нацрте одлука и других
аката који имају утицаја на буџетске приходе
и примања и расходе и издатке и нормативно
уређивање послова из своје надлежности;

14)
Обавља и друге послове из изворног
делокруга Града, као и одређене послове
које Република, односно Покрајина повере
Граду;

4) Обавља послове трезора, и то: финансијско
планирање кроз праћење прилива на
7
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15)
Извршава опште и појединачне акте
које доноси Скупштина града, Градско
веће и Градоначелник у вези са јавним
приходима Града;
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постојећим и потенцијалним инвеститорима
као и кроз комуникацију са органима,
организацијама, асоцијацијама и другим
субјектима на свим нивоима који остварују
контакте са потенцијалним инвеститорима;

16)
Учествује у предузимању мера
ради отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу
Градског Штаба за ванредне ситуације и
градске управе надлежне за координацију
послова и активности у ванредним
ситуацијама

5) Стара се о стварању повољног пословног
амбијента за постојеће привредне субјекте;
6) Подстиче оснивање нових привредних
субјеката и отварање нових радних места
посредством канцеларије за брзе одговоре
или на други погодан начин;

17)
Обавља послове везане за планирање,
покретање поступка и извештавање о
јавним набавкама, које се односе на њен
делокруг;

7) Иницира усклађивање образовних профила
у школама са потребама привреде;
8) Води, организује и координира послове
развојних пројеката града (припрема
предлоге, прати конкурсе и аплицира код
развојних фондова - домаћих и страних,
учествује у реализацији пројеката), усклађује
и води активности које се односе на сарадњу
и повезивање са другим институцијама
домаћим и страним на плану развоја Града.

18)
Обавља послове принудног извршења
решења градске управе из свог делокруга;
19) Прати рад јавних предузећа и обавља
стручне послове за радно тело које прегледа
програме пословања јавних предузећа и
привредних друштава основаних од стране
Града и прати њихову реализацију;

9) Обавља стручне послове и предлаже мере
којима се подстичу правна и физичка лица
да инвестирају у привреду Града;

20) Врши и друге управне, стручне, аналитичке
и административне послове за потребе
државних органа и органа Града.

10) Прати започете инвестиције у области
индустријске производње, саобраћаја,
угоститељства, занатства, трговине и других
услуга и подстиче развој предузетништва;

Члан 14.
У саставу Градске управе за буџет и локални
економски развој обављају се послови Канцеларије за локални економски развој.

11) Припрема и предлаже Скупштини града
и Градском већу доношење Плана развоја
Града и Стратегије привредног развоја
града, као и програма развоја привредних
делатности, појединачно и других аката
из области за које је образована;

Послови Канцеларије за локални економски
развој су:
1) Стара се о реализацији и спровођењу
програма и планова локалног економског
развоја града;

12) Врши стручне, административне, техничке
и друге послове на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области економског
развоја града;

2) Припрема Локални акциони план
запошљавања и стара се о његовој
реализацији;

13) Одржава редовне контакте са републичким
и другим институцијама које се баве
унапређењем економског развоја и
привлачењем инвестиција;

3) Стара се о унапређењу општег оквира за
привређивање у Граду;
4) Промовише економске потенцијале Града
путем медија, интернет презентација, кроз
сталну и непосредну комуникацију са

14) Обавља послове за потребе Агенције за
привредне регистре;
8
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15) Припрема мишљења која надлежни органи
дају Агенцији за приватизацију поводом
иницијативе за приватизацију;

8) Образује интерресорну комисију за процену
потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету
и ученику и обавља стручне послове за
интерресорну комисију;

Градска управа за образовање

9) Обезбеђује средства у области основног и
средњег образовања за стручно усавршавање
и превоз запослених и обезбеђивање других
права из колективних уговора за које је
надлежна локална самоуправа;

Члан 15.
Градска управа за образовање:
1) Врши управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других
прописа из изворног делокруга Града,
као и послове који су поверени Граду
у областима предшколског, основног и
средњег образовања;

10) Обезбеђује средстава за превоз ученика
основних школа који имају пребивалиште на
законом одређеној удаљености од седишта
школе и обезбеђује средстава за превоз,
смештај и исхрану деце и ученика са
сметњама у развоју без обзира на удаљеност
места становања од школе, превоз ученика
на такмичења и сл., као и друге расходе
за материјалне трошкове школа у складу
са законом;

2) Организује и учествује у изради планова
развоја и других стратешких докумената
у областима предшколског, основног и
средњег образовања;
3) Прати стање у областима за које је задужена
и предлаже одговарајуће мере;

11) Учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу
Градског Штаба за ванредне ситуације и
градске управе надлежне за координацију
послова и активности у ванредним
ситуацијама;

4) Обезбеђује реализацију годишњих
програма и стара се о развоју и унапређењу
предшколског образовања;
5) Обезбеђује средства за финансирање
материјалних трошкова у области
предшколског, основног и средњег
образовања и врши надзор над коришћењем
тих средстава;

12) Обавља послове везане за планирање,
покретање поступка и извештавање о
јавним набавкама, које се односе на њен
делокруг;

6) Обавља послове који се односе на изградњу,
реконструкцију и одржавање објеката које
користе установе у области предшколског,
основног и средњег образовања на
територији Града, прати конкурсе и
припрема документацију ради учешћа на
конкурсима код министарстава, надлежних
покрајинских органа, и других институција
ради обезбеђења средстава за наведене
намене;

13) Обавља послове финансијске службе у
складу са прописима о буџетском систему
у оквиру својих надлежности;
14) Обавља и друге послове које Република,
односно Покрајина повери Граду, као и
друге управне, стручне и административне
послове за Скупштину града, Градско веће
и Градоначелника.

7) Обавља послове у вези рада са
талентованом децом, ученицима и
студентима (стипендирање, организовање
специјализоване наставе, организовање
стручних усавршавања, обезбеђивање
услова за рад, просторија, опреме и др.);
9
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Градска управа за културу и спорт
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такмичења;
4) Обезбеђивање посебних услова за повећање
обухвата и квалитета рада са младим
спортским талентима;

Члан 16.
У области културе и информисања, Градска
управа за културу и спорт обавља послове
који се односе на:

5) Организацију и одржавање спортских
такмичења и манифестација од значаја
за Град;

1)Планирање развоја делатности културе и
информисања, обезбеђивањем средстава за
задовољавање потреба у овим областима
и надзор над коришћењем тих средстава;

6) Обезбеђивање услова за рад спортских
стручњака у организацијама у области
спорта на територији Града;

2) Праћење и обезбеђивање функционисања
установа и организација културе,
обезбеђивање средстава за заштиту
културних добара од значаја за Град;

7) Обављање послова у вези са планирањем у
области спорта и омладине обезбеђивањем
средстава за задовољавање потреба у овим
областима и надзор над коришћењем тих
средстава;

3) Библиотечку делатност, уметничко
стваралаштво и међународно културно
стваралаштво, чување архивске грађе;

8) Обављање послова и активности од значаја
за рад са младима, обезбеђивање услова
за рад установа које организовано раде са
надареним и талентованим младима; старање
о стварању услова за активно и квалитетно
провођење слободног времена младих,
неговање здравих и безбедних стилова
живота; обезбеђивање суфинансирања
младих - ученика и студената за стручно
усавршавање, учешће на међународним
такмичењима и конгресима; обезбеђивање
услова за организовање семинара,
конференција и других стручних окупљања
од стране установа или организација које
имају међународни карактер, а која су део
програмске активности удружења младих;
старање о реализацији програма за младе
за време школског распуста и друго;

4) Изградњу, реконструкцију и одржавање
објеката везаних за остваривање делатности
у области културе;
5) Рад самосталних уметника, манифестације
и јубилеје у области културе од значаја
за Град и развој културно-уметничког
аматеризма, као и остваривање програма
установа културе;
6) Обављање послова информисања јавности
о раду органа локалне самоуправе и послова
који се односе на сарадњу са медијима,
7) Поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја упућеним
свим градским управама, службама и
органима, као и другу послове везане за
област информисања.
У области спорта и омладине, Градска управа за културу и спорт обавља послове који
се односе на:

У области туризма Градска управа за културу и спорт:

2) Изградњу, одржавање и коришћење спортских
објеката у којима се остварују потребе у
области спорта на територији Града;

1) Обавља послове у вези са планирањем
развоја делатности у области туризма,
обезбеђивањем средстава за задовољавање
потреба у овој области и надзором над
коришћењем тих средстава, као и у вези
са пословима промоције туризма;

3) Учешће Града у организовању градског и
међуопштинског нивоа школских спортских

2) Припрема прописе и друге мере којима
се уређује радно време угоститељских,

1) Припрему програма развоја у области
спорта и омладине и њихово остваривање;
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Као поверени послови у Градској управи за
културу и спорт обављају се послови разврставања угоститељских објеката у категорије,
у случајевима када је то прописано законом
који уређује област туризма.

пружањем информација о могућностима
за привредне активности на територији
Града, очување националног, културног
и духовног идентитета кроз подстицање
културне, просветне, научне и спортске
сарадње са дијаспором и други послови
сарадње матице и дијаспоре;

Члан 17.
У саставу Градске управе за културу и спорт
обављају се послови Канцеларије за праћење
остваривања права националних мањина,
равноправност полова и дијаспору.

Члан 18.
Градска управа за културу и спорт обавља
послове у вези са остваривањем оснивачких
права Града према установама у области културе, спорта, и туризма.

Послови Канцеларије за праћење остваривања
права националних мањина, равноправност
полова и дијаспору се односе на:

Градска управа за социјалну заштиту и
заштиту животне средине

1) Праћење остваривања права припадника
националних мањина у области образовања,
културе, јавног информисања, службене
употребе језика и писма и другим областима
од значаја за националне мањине, израду
информација и извештаја о положају
националних мањина, остваривање сарадње
са Националним саветима националних
мањина, учешће у припреми избора за
Националне савете националних мањина,
сарадњу са Саветом за међунационалне
односе Града и друге послове од значаја за
праћење остваривања права националних
мањина;

Члан 19.
Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине:
1) Врши управне, стручне и аналитичке
послове на непосредном спровођењу Закона
и других прописа из изворног делокруга
града, као и послове који су поверени
граду у областима дечије, социјалне,
борачко инвалидске заштите, примарне
здравствене заштите која је у надлежности
Града, послове из надлежности Града у
области јавног здравља као и поверене
и изворне послове из области заштите
животне средине на територији града
Сремска Митровица;

2) Унапређење и промоцију равноправности
полова и политике једнаких могућности и
праћење стања у овој области, укључивање у
пројекте који се тичу ових области, сарадњу
са организацијама цивилног друштва из
ове области, пружање стручне помоћи у
интегрисању принципа равноправности
полова и организовање едукације запослених
у циљу имплементације принципа
равноправности полова у градским управама,
и службама, сарадњу са Комисијом за родну
равноправност и друге послове од значаја
за област равноправности полова;

2) Организује и учествује у изради планова
развоја и других стратешких докумената у
областима за које је задужена, прати стање у
тим областима и припрема нацрте прописа
и других аката које доноси Скупштина
града, Градско веће и Градоначелник, из
свог делокруга;
3) Учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу
Градског Штаба за ванредне ситуације и
градске управе надлежне за координацију
послова и активности у ванредним

3) Унапређење економске сарадње дијаспоре и
привредних субјеката са територије Града,
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Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ситуацијама;

27. 11. 2020.

У области здравствене заштите Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне
средине обезбеђује и спроводи мере здравствене заштите од интереса за грађане на територији Града и то:

4) Обавља послове везане за планирање,
покретање поступка и извештавање о
јавним набавкама, које се односе на њен
делокруг;

1) Праћење здравственог стања становништва
и рада здравствене службе на својој
територији, као и старање о спровођењу
утврђених приоритета у здравственој
заштити;

5) Обавља послове финансијске службе у
складу са прописима о буџетском систему
у оквиру својих надлежности;
У области социјалне заштите Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне
средине обавља следеће послове:

2) Стварање услова за приступачност
и уједначеност коришћења примарне
здравствене заштите на својој територији;

1) Обезбеђује реализацију права у области
дечије заштите - права на дечији и
родитељски додатак и исплате накнада
породиљама;

3) Координирање, подстицање, организацију
и усмеравање спровођења здравствене
заштите која се остварује делатношћу
органа јединица локалне самоуправе,
грађана, предузећа, социјалних, образовних
и других установа и других организација;

2) Стара се о остваривању права у области
борачко инвалидске заштите - заштите
ратних и цивилних инвалида рата и њихових
породица;

4) Планирање и остваривање сопственог
програма за очување и заштиту здравља
од загађења животне средине штетним
и опасним материјама у ваздуху, води и
земљишту, одлагањем отпадних материја,
опасних хемикалија, загађења изводима
јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буком
и вибрацијама, као и вршење систематских
испитивања животних намирница, предмета
опште употребе, воде за пиће и других
вода које служе за производњу и прераду
животних намирница и санитарнохигијенске и рекреативне потребе, ради
утврђивања њихове здравствене и хигијенске
исправности и прописаног квалитета;

3) Предлаже доношење прописа и обезбеђује
остваривање права у области социјалне
заштите на подручју Града Сремске
Митровице, која су у надлежности локалне
самоуправе;
4) Подстиче активности, прати и координира
рад удружења особа са инвалидитетом
и оболелих лица и других социјалнохуманитарних организација и удружења
грађана у области социјалне и здравствене
заштите, а посебно прати реализацију
програма и пројеката организација и
удружења грађана за која се средства
обезбеђују у буџету Града;
5) Решава у управном поступку у другом
степену на решења која доноси Центар
за социјални рад о остваривању права у
области социјалне заштите на подручју
Града;

5) сарадња са хуманитарним и стручним
организацијама, савезима и удружењима
на пословима развоја здравствене заштите;

6) Обавља послове повереништва за избегла
и прогнана лица;

7) обављање стручних и административних
послова за Савет за здравље образован на
нивоу Града;

6)обезбеђивање средстава за пружање хитне
медицинске помоћи;

7) Врши и друге управне и стручне послове
по налогу државних органа, Скупштине
града, Градског већа и Градоначелника из
области социјалне заштите.

8)обезбеђивање рада мртвозорске службе;
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27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

Градска управа за пољопривреду

У области заштите животне средине Градска
управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине:

Члан 21.
Градска управа за пољопривреду:

1) Врши управне, стручне и аналитичке послове
на непосредном спровођењу закона и других
прописа из изворног делокруга града, као
и поверене послове, издаје одговарајуће
дозволе и друга акта у областима:

1) Врши управне, стручне и аналитичке
послове на непосредном спровођењу закона
и прописа из изворног делокруга Града,
као и послове који су поверени Граду,
издаје одговарајуће дозволе и друга акта
у областима:

- заштите животне средине;
- управљања отпадом, осим комуналног отпада;

- пољопривреде;

2) Стара се о интеграцији утврђених мера
заштите и унапређења животне средине
и обезбеђује усаглашеност са плановима
развоја осталих делатности;

- водопривреде;
2) Организује и учествује у изради и реализацији
планова развоја и других стратешких
докумената у области пољопривреде
и водопривреде, израђује и обезбеђује
реализацију годишњих програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта;

3) Стара се о успостављању локалне мреже
мерних станица и/или мерних места за
праћење квалитета ваздуха на нивоу
јединице локалне самоуправе, организује и
учествује у изради програма за обављање
мониторинга квалитета ваздуха у локалној
мрежи, доставља податке о контроли
квалитета ваздуха Агенцији за заштиту
животне средине, организује и учествује
у изради планова квалитета ваздуха
и краткорочних акционих планова у
случајевима наведеним у закону;

3) Припрема нацрте прописа и других аката
које доноси Скупштина града, Градско
веће и Градоначелник из области за које
је задужена;
4) Прати стање у области пољопривредног
земљишта, шума, вода, и предлаже
одговарајуће мере;

4) Учествује у утврђивању мера и услова
заштите од буке, односно звучне заштите
у плановима, програмима и пројектима,
организује акустичко зонирање, одређује
мере;

5) Организује израду и учествује у доношењу
планова и програма управљања државним
ресурсима у складу са стратешким
плановима и документима;
6) Извршава одлуке и друге акте Скупштине
града, Градског већа и Градоначелника;

5) Обавља и друге послове из области заштите
животне средине.

7) Учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу
Градског Штаба за ванредне ситуације и
градске управе надлежне за координацију
послова и активности у ванредним
ситуацијама;

Члан 20.
У Градској управи за социјалну заштиту и
заштиту животне средине, обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права
Града према Апотекарској установи и Центру
за социјални рад.

8) Обавља послове везано планирање,
покретање поступка и извештавање о
јавним набавкама, које се односе на њен
делокруг;
13
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9) Обавља послове финансијске службе у
складу са прописима о буџетском пословању
у оквиру својих надлежности;

програма у вези са изградњом, одржавањем,
заштитом и коришћењем локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима;

10) Обавља и друге послове за потребе
Скупштине града, Градског већа и
Градоначелника.

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

Градска управа за саобраћај, комуналне
и инспекцијске послове
Члан 22.
Градска управа за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове:

5) Обавља послове комуналне полиције;

1) Врши управне, стручне и аналитичке
послове у непосредном спровођењу закона
и других прописа из изворног делокруга
Града као и послове који су поверени Граду
у областима:

6) Предлаже доношење прописа и предузима
потребне мера за обезбеђење услова за
рад и организацију такси превоза у Граду;
7) Учествује у предузимању мера ради
отклањања последица елементарних
непогода из свог делокруга, по налогу
Градског Штаба за ванредне ситуације и
градске управе надлежне за координацију
послова и активности у ванредним
ситуацијама;

- саобраћаја,
- комуналних делатности (снабдевање водом
за пиће, пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, производња,
дистрибуција и снабдевање топлотном
енергијом, управљање комуналним отпадом,
градски и приградски превоз путника,
управљање гробљима и сахрањивање,
погребна делатност, управљање јавним
паркиралиштима, обезбеђивање јавног
осветљења, управљање пијацама, одржавање
улица и путева, одржавање чистоће на
површинама јавне намене, одржавање
јавних зелених површина, димничарске
услуге, делатност зоохигијене и друге
делатности од локалног интереса које
Скупштина јединице локалне самоуправе
одреди као комуналне);

8) Обавља послове финансијске службе у
складу са прописима о буџетском систему
у оквиру својих надлежности;
9) Обавља послове везане за планирање,
покретање поступка и извештавање о
јавним набавкама, које се односе на њен
делокруг;
10) Врши и друге управне, стручне, аналитичке
и административне послове за потребе
државних органа и органа града у областима
за које је основана.
Члан 23.
У обављању инспекцијског надзора надлежни инспектори предузимају мере и радње за
које су овлашћени законом, другим прописом
или општим актом.

2) Припрема предлоге општих и појединачних
аката које доносе Скупштина града,
Градоначелник и Градско веће из области
за које је основана;
3) Израђује и припрема нацрте општих аката
којима се прописује начин управљања
општинским путевима и одређује управљач,
нацрте општих акaта у вези категоризације
општинских путева и улица као и нацрте

Члан 24.
У поступку пред градском управом, у којем
се решава о правима, обавезама и интере14
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сима грађана и правних лица, примењују се
прописи о управном поступку.

начин плаћања њиховог додатног ангажовања
на тим задацима.

III РАД ГРАДСКИХ УПРАВА

Посебна радна група
Члан 28.
Ради давања стручне помоћи у најсложенијим
пројектним пословима градске управе, начелник може да образује посебну радну групу,
у коју именује стручњаке из области за коју
је образована.

Самостални извршиоци
Члан 25.
Поједине послове у градској управи могу вршити самостални извршиоци изван унутрашњих
јединица, ако то налажу природа и обим
послова. Самосталан извршилац ради по
упутствима и налозима начелника градске
управе и њему одговара за свој рад.

Посебном радном групом руководи начелник
или његов заменик по овлашћењу начелника.
Актом о образовању посебне радне групе
одређује се њен састав, задаци, време на које
се образује, начин рада, средства и друго.
Ради обављања одређених послова или спровођења конкурса, огласа и слично, када је то
посебним прописима уређено начелник може,
уместо радне групе, образовати комисију из
реда запослених у својој управи.

Стална координациона група
Члан 26.
Градске управе дужне су да остварују међусобну сарадњу и да размењују податке и обавештења од значаја за рад.
Ради несметаног и што усклађенијег вршења
послова који захтевају сталну везу између
градских управа, може се образовати Стална
координациона група.

IV РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 29.
Радом градске управе руководи начелник као
службеник на положају.

Сталну координациону групу образује Градоначелник актом који одређује њен састав,
задатке и рок за извршење задатака.

Начелник представља и заступа градску управу, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга градске
управе, организује, обједињава и усмерава
рад градске управе, односно запослених и
постављених лица, даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова
и задатака, доноси и потписује акте градске
управе у складу са законом, Статутом и овом
Одлуком, поставља и разрешава руководиоце унутрашњих организационих јединица, и
друга лица у складу са актом о организацији
и систематизацији радних места у градској

Комисије
Члан 27.
Ради извршавања задатака који захтевају
учешће запослених из различитих градских
управа, а који не могу бити извршени у оквиру редовних послова запослених, може се
образовати комисија.
Комисију образује Градско веће или Градоначелник, актом којим одређује њен састав, задатке и рок за извршење задатака, ослобађање
чланова комисије од редовних послова или
15
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мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама,
односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу
права која из њих произлазе), положен
испит за рад у органима државне управе
и најмање пет година радног искуства у
струци,

Члан 30.
Начелника поставља Градско веће, на основу јавног конкурса, на период од пет година.
За начелника може бити постављено лице
које испуњава опште услове прописане законом, Статутом и овом Одлуком, има завршен
одговарајући факултет у односу на делокруг
градске управе и то:

3) Начелник Градске управе за буџет и локални
економски развој: завршен правни или
економски факултет, (стечено високо
образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама,
односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу
права која из њих произлазе), положен
испит за рад у органима државне управе
и најмање пет година радног искуства у
струци,

1) Начелник Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину: завршен
правни, економски факултет, односно други
факултет из поља друштвено-хуманистичких
наука,(стечено високо образовање на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама, односно на
студијама које су законом изједначене са
тим студијама у погледу права која из њих
произлазе), завршене Интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
(ИМТ) и двопредметне студије са стеченим
одговарајућим стручним, академским или
научним називом, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци,

4) Начелник Градске управе за образовање:
завршен правни, економски, односно
други факултет из поља друштвено
хуманистичких наука (стечено високо
образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама,
односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу
права која из њих произлазе), или други
одговарајући факултет у односу на делокруг
градске управе, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање пет

2) Начелник Градске управе за урбанизам
просторно планирање и изградњу објеката:
завршен правни факултет, завршен
архитектонски, грађевински или други
одговарајући факултет из поља Техничкотехнолошке науке, (стечено високо
образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
16
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мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама,
односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу
права која из њих произлазе), или други
одговарајући факултет у односу на делокруг
градске управе, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци.

5) Начелник Градске управе за културу
и спорт: завршен правни, економски,
односно други факултет из поља друштвено
хуманистичких наука (стечено високо
образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама,
односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу
права која из њих произлазе), или други
одговарајући факултет у односу на делокруг
градске управе, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци,

8) Начелник Градска управе за саобраћај,
комуналне и инспекцијске послове:
завршен правни факултет, економски
факултет односно други факултет из поља
друштвено хуманистичких наука, или
завршен одговарајући факултет из поља
Техничко-технолошке науке, (стечено
високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама,
односно на студијама које су законом
изједначене са тим студијама у погледу
права која из њих произлазе), или други
одговарајући факултет у односу на делокруг
градске управе, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци.

6) Начелник Градске управе за социјалну
заштитуи заштиту животне средине:
завршен правни, економски односно други
факултет из поља друштвено хуманистичких
наука (стечено високо образовање на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама, односно
на студијама које су законом изједначене
са тим студијама у погледу права која из
њих произлазе), или други одговарајући
факултет у односу на делокруг градске
управе, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година
радног искуства у струци,

Члан 31.
Начелник може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као и начелник и
има статус службеника на положају.

7) Начелник Градске управе за пољопривреду:
завршен правни, економски, пољопривредни
или други одговарајући факултет из поља
Техничко- технолошке науке (стечено
високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,

Члан 32.
Службенику престаје рад на положају:
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Члан 36.
Средства за финансирање градских управа, ради
извршавања послова из њихових надлежности,
обезбеђују се у буџету Града.

1) протеком времена на које је постављен;
2) подношењем писмене оставке;
3) ступањем на функцију у државном органу,
органу аутономне покрајине или органу
јединице локалне самоуправе;

Члан 37.
Градске управе у свом раду користе печате
израђене у складу са законом и овом Одлуком.

4) укидањем јединице локалне самоуправе
или укидањем органа управе;
5) даном навршења 65. године живота ако
има најмање 15 година стажа осигурања;

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

6) ако му радни однос престане његовим
писменим отказом;
7) укидањем положаја;
8) разрешењем у случајевима предвиђеним
законом

Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл.листу Града Сремска Митровица“.

Одговорност начелника

Члан 39.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају са радом

Члан 33.
Начелник за свој рад и рад градске управе
одговара Скупштини града и Градском већу
у складу са Статутом и овом Одлуком.

-Градска управа за образовање, културу и
спорт;
-Градска управа за здравствену и социјалну
заштиту;

Члан 34.
Радом унутрашње организационе јединице
у градској управи руководи руководилац у
складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних места у градској
управи.

-Градска управа за пољопривреду и заштиту
животне средине;
-Стручна служба Скупштине Града.

Руководиоце унутрашњих организационих
јединица у градским управама, распоређује
начелник.

Члан 40.
Даном ступања на снагу ове Одлуке почињу
са радом:

Радом Комуналне милиције руководи начелник
комуналне милиције, кога распоређује начелник
надлежне градске управе у чијем саставу је
комунална милиција.

- Градска управа за образовање;
- Градска управа за културу и спорт;
- Градска управа за социјалну заштиту и
заштиту животне средине;

Члан 35.
Запослена лица у градским управама имају, по
основу рада, обавезе и одговорности утврђене
законом и другим прописима.

- Градска управа за пољопривреду;
Члан 41.
Даном ступања на снагу ове Одлуке настављају
са радом са надлежностима утврђеним овом
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Даном ступања на снагу ове Одлуке послове, преузете обавезе, архиву, запослене који
раде на пословима социјалне заштите и
осталим пословима из надлежности Града
досадашње Градске управе за здравствену и
социјалну заштиту преузима Градска управа
за социјалну заштиту и заштиту животне средине образована овом Одлуком као правни
следбеник Градске управе за здравствену и
социјалну заштиту у надлежностима из области социјалне заштите и другим пословима
који остају у надлежности Града.

- Градска управа за опште и заједничке послове
и имовину;
- Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката;
- Градска управа за буџет и локални економски
развој;
- Градска управа за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове.
Члан 42.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, послове, преузете обавезе, запослене који раде на
пословима из области образовања, једног запосленог који ради на пословима из области
финансија и архиву из области образовања
досадашње Градске управе за образовање,
културу и спорт, преузима Градска управа за
образовање, образована овом Одлуком , као
правни следбеник Градске управе за образовање, културу и спорт у делу надлежности
које се тичу образовања.

Даном ступања на снагу ове Одлуке послове, преузете обавезе, запослене који раде на
пословима пољопривреде и другим пословима
осим послова животне средине и архиву из
области пољопривреде и осталим пословима
осим животне средине досадашње Градске
управе за пољопривреду и заштиту животне
средине преузима Градска управа за пољопривреду, образована овом Одлуком као правни
следбеник Градске управе за пољопривреду
и заштиту животне средине у осталим надлежностима осим животне средине.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, послове, преузете обавезе, запослене који раде на
свим другим пословима осим образовања,
једног запосленог који ради на пословима
из области финансија и архиву из свих осталих области осим образовања досадашње
Градске управе за образовање, културу, спорт,
преузима Градска управа за културу и спорт,
образована овом Одлуком, као правни следбеник Градске управе за образовање, културу
и спорт у свим осталим надлежностима осим
образовања.

Даном ступања на снагу ове Одлуке послове,
преузете обавезе, запослене у досадашњој
Стручној служби Скупштине града преузима
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину.
Преузимање запослених у смислу става
1,2,3,4,5 и 6 овог члана извршиће се у складу
са законом који уређује статус запослених у
јединицама локалне самоуправе.
До доношења новог обједињеног Правилника којим ће се уредити организација и систематизација радних места у складу са овом
Одлуком, преузети запослени настављају да
обављају послове које су обављали, а права на
плату остварују према постојећим решењима.

Даном ступања на снагу ове Одлуке послове, преузете обавезе, запослене који раде на
пословима заштите животне средине, архиву из
области заштите животне средине досадашње
Градске управе за пољопривреду и заштиту
животне средине преузима Градска управа за
социјалну заштиту и заштиту животне средине, образована овом Одлуком као правни
следбеник Градске управе за пољопривреду
и заштиту животне средине у делу надлежности које се тичу заштите животне средине.

Нови обједињени Правилник о организацији
и систематизацији радних места, на предлог
начелника градске управе надлежне за послове
управљања људским ресурсима, Градско веће
ће донети у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке
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Начелник градске управе у коју су запослени преузети, распоредиће запослене у својој
градској управи у року од 15 дана од дана
ступања на снагу обједињеног Правилника
о организацији и систематизацији радних
места из претходног става.
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управа из члана 42. став 3., до почетка примене
Одлуке о буџету града Сремска Митровица за
2021. годину, извршаваће буџетске позиције
из Одлуке о буџету града Сремска Митровица
за 2020. годину („Сл.лист града Сремска
Митровица“ број 18/2019 и 26/2020), које се
односе на надлежности преузете од градских
управа које су престале са радом у складу са
овом Одлуком.

Члан 43.
Градско веће ће, у складу са законом који
уређује статус запослених у јединицама локалне самоуправе, донети решења којим се
утврђује престанак рада на положајима са
даном ступања на снагу ове Одлуке, због
престанка рада градске управе, начелницима
и заменицима начелника досадашњих градских управа које престају са радом.

Члан 46.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о градским управама града
Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска
Митровица“, бр. 2/2018).

Службеници на положају којима је престао
рад на положају остварују права у складу са
законом који уређује положај запослених у
јединицама локалне самоуправе.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Градско веће ће, у складу са законом који
уређује статус запослених у јединицама локалне самоуправе, поставити вршиоце дужности начелника Градске управе за образовање,
Градске управе за културу и спорт, начелника
Градске управе за социјалну заштиту и заштиту
животне средине и начелника Градске управе за пољопривреду, тако да статус вршиоца
дужности почиње да им тече од дана ступања
на снагу ове Одлуке.

Број: 021-81/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Члан 44.
Начелници и заменици начелника градских
управа које настављају да раде у складу са
чланом 41. ове Одлуке, настављају да обављају
дужност службеника на положају у складу са важећим решењима о постављењу на
положај донетим по спроведеном поступку
јавног конкурса.
Запослени у градским управама које настављају
да раде у складу са чланом 41. ове Одлуке,
настављају да обављају послове у складу са
важећим решењима о распоређивању.
Члан 45.
Вршиоци дужности начелника градских
20

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

247.
На основу члана 35 став 7 Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука
УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019др. Закон и 9/2020) и члана 41. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 3/2019 и
5/2019), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној 27.11.2020. године
донела је

2. биланс површина
3. регулација, нивелација и одређивање јавних површина
4. правила парцелације и препарцелације
површина са јавном наменом
5. трасе, коридори и капацитети јавне инфраструктуре
6. услови и мере заштите непокретних и културних добара
7. услови и мере заштите животне средине
8. услови и мере заштите од пожара
9. мере енергетске ефикасности

ОДЛУКУ

10. услови приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим лицима

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ „БАРИЦЕ“ У К.О.
МАНЂЕЛОС,

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. општа правила грађења

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2. услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
3. локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације радне зоне „Барице“ у к.о.
Манђелос, Град Сремска Митровица (у даљем
тексту: План детаљне регулације).

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:
1. извод из ППО
2. граница обухвата плана

Члан 2.

3. постојећа намена површина

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

4. планирана намена површина
5. подела на карактеристичне зоне и целине
6. план мреже објеката инфраструктуре и
регулационо-нивелациони план

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

7. предлог парцелације

1. правни и плански основ

8. зеленило

2. оцена постојећег стања
Члан 3.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Елаборат Плана детаљне регулације
израђује се у довољном броју примерака у
аналогном и дигиталном облику.

1. подела простора на урбанистичке целине
и концепција уређења
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Потписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава
обрађивач плана, одговорни урбаниста и
Скупштина Града Сремска Митроваца.

Број: 350-241/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

Члан 4.
Један примерак донетог, потписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном
облику и један примерак у дигиталном облику
чувају се у архиви Скупштине Града.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Два примерка донетог, потписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном
облику чувају се у Градском органу управе
надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за
послове урбанизма.
Један примерак донетог Плана детаљне регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради формирања Централног регистра планских докумената.
Члан 5.
О спровођењу Плана детаљне регулације
стараће се Градска управа за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
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НАЦРТ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''БАРИЦЕ'' К.О. МАНЂЕЛОС
Град Сремска Митровица

УВОД
У складу са Законом о планирању и изградњи (,,Сл.Гласник РС”, бр. 72/2009.
81/2009. - испр, 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС ,
50/2013. - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др.закон и 9/2020) члан 48, по објављивању Одлуке о изради планског
документа (бр. 350-18/2020-I од 31.01.2020.), обрађивач плана ЈП за послове
урбанизма ,,Урбанизам” Сремска Митровица приступа изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''БАРИЦЕ'' К.О. МАНЂЕЛОС ( у даљем тексту : План )
у свему у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских
докумената (,,Сл.Гласник РС”, бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011. и 64/2015.).
План радне зоне израђује се на основу исказаних потреба Града Сремска
Митровица и захтевима потенцијалних инвеститора.
Општи циљ доношења Плана је стварање планског основа за реализацију
планских поставки Просторног Плана територије Града Сремска Митровица
(''Службени лист Града Сремска Митровица'', број 08/2015.), односно стварање
могућности за изградњу објеката у функцији пољопривреде (силоси за смештај
пољопривредних производа, складишта воћа, сушаре, хладњаче и слични објекти)
као и објеката пратећих делатности услуга и трговине везаних за основну намену,
без значајних утицаја на животну средину.
Поред објеката у функцији пољопривреде изградила би се и неопходна
инфраструктура за потребе појединачних радних комплекса и уредило заштитно и
друго зеленело са циљем побољшања услова простора и уклапања у пејсаж
фрушкогорског побрђа.
Планом ће на предметном простору бити дата правила уређења и грађења за
планиране садржаје, на предметном простору.
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Посебан циљ израде Плана је стварање правног и планског основа за :
x

уређење радне зоне – агро зоне за изградњу објеката у функцији
пољопривреде,

x

санирање постојећег сметлишта,

x

уређење девастираног простора,

x

одређивање нових путних коридора и земљишта у јавној намени.

формирање
више
Простор
обухвата
Плана
одредио
би
се
за
појединачних урбанистичких целина које се поклапају са појединачним радним
комплексима и зонама простора у јавној намени.
Посебни циљ израде Плана је дефинисање услова за нове капацитете за мрежу
јавних саобраћајница, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру неопходну
за функционисање урбанистичке целине ( комплекса ) као јединствене радне
зоне ''Барице''.
Позитиван ефекат реализације планских поставки је обезбеђење радних
комплекса са елементима одрживог развоја као подршка развоју пољопривреде и
уређење девастираних површина.
У складу са стратешким опредељењем Града, бржем развоју пољопривреде
допринеће оне активности које пружају могућност акумулације и обрта уложених
средстава те је зато неопходно између осталог, развијати облике агро бизниса
нарочито по сеоским насељеним местима.
Такође се очекује бржи развој тзв. малог агро бизниса за који постоји значајан
сировински потенцијал ( житарице, воће и поврће, дуван ), квалификована радна
снага, потребни просторни потенцијали (нарочито у сеоским насељима), и
близина великих тржишта која могу да апсорбују ову производњу. Развој малог
агро бизниса утицаће на повећање степена запослености на селу као саставог
дела територије Града Сремска Митровица, бољу понуду на домаћем и
иностраном тржишту, супституцију увоза и повећање извоза.
Правилним усмеравањем развоја индивидуалног сектора, уз сарадњу са научним
институцијама у области пољопривреде, могу се остварити значајни резултати.
Овакав развој допринео би израстању Града Сремска Митровица као значајног
економског, пољопривредног и туристичког центра западног Срема и
фрушкогорске подгорине.
Просторним Планом, у наредном планском периоду планирано је да је потребно
на бази постојеће традиције и достигнутих производних резултата унапредити и
развијати оне облике пољопривредне производње карактеристичне за подручје
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Срема – ратарство, повратак воћарству, ратарству и виноградарству, као
стратешко опредељење развоја територије Града Сремска Митровица.
За развој ових грана пољопривреде нужан је и подстицај изградњи агро зона са
објектима за смештај, чување и прераду производа.
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.
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I ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана је :
 Закон о планирању и изградњи (,,Сл.Гласник РС”, бр. 72/2009. 81/2009. - испр,
64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 43/2013 – одлука УС , 50/2013. - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –
др.закон и 9/2020),
 Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. Гласник РС", бр.32/2019),
 Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Барице'' к.о. Манђелос
(бр. 350-18/2020-I од 31.01.2020. године),
 Решење да се за План детаљне регулације радне зоне ''Барице'' к.о. Манђелос
не израђује стратешка процена утицаја на животну средину ( бр. 501-19/2020 oд
19.02.2020.године).
1.2.

Плански основ

Плански основ за израду Плана детаљне регулације радне зоне ''Барице'' к.о.
Манђелос је ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ДО 2028.ГОДИНЕ (''Службени лист Града Сремска Митровица'', број 8/2015.)
1.2.1. Извод из ППТ Града Сремска Митровица
Просторним Планом територије Града Сремска Митровица планирано 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.
Планирана нaмена површина дефинисана Просторним Планом територије Града
је планирана радна зона у функцији пољопривреде.
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.
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Правилима за изградњу радних зона планирано је да се у атару могу 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 чистог
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, инфраструктуре – 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, осим наменских станова – чувар.
Правилима уређења и грађења дати су урбанистички нормативи за уређење
планиране радне зоне.
Просторним Планом се кроз правила уређења и грађења могу дати потребни
елементи пре свега за формирање радног комплекса, а затим и правила грађења
за појединачне објекте и међусобних односа неопходне инфраструктурне мреже у
комплексу и ван комплекса.
План детаљне регулације израђује се на овереном катстарско-топографском
Плану, а прибавља се и одговарајућа копија Плана и извод из листа
непокретности.
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2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
2.1. Положај обухвата Плана
Простор обухвата Плана се налази у атару насеља Манђелос, јужно од насеља,
на Лежимирском путу. Простор обухваћен Планом има неправилан облик
условљен денивелацијом терена – западном страном наслања се на државни пут
IIA реда број 123 Свилош – Сремска Митровица ( Лежимирски пут ), а са северне
стране постојећом насељском саобраћајницом. У улазном делу приступне
насељске саобраћајнице преко парцеле број 834/2 земљаним путем повезан је
некатегорисани пут на парцелама 1823/3 и 1823/2 ( у катастру се и парцела број
1823/1 води као некатегорисани пут ). Од некатегорисаног пута на парцели
( крајњи источни део парцеле ) одваја се земљани пут и протеже се источном
страном обухвата Плана до крајњег јужног дела обухвата, а затим јужном
границом парцеле 1822/1 наставља на запад до државног пута користећи
повољан нагиб терена. У централном делу обухвата Плана такође постоји
земљани пут који користећи повољан нагиб терена ( пратећи изопхипсе ) пресеца
обухват и прикључује се на државни пут. Ови земљани путеви настали су
приликом неконтролисаног коришћења простора ( насипања смећа ).

2.2.

Опис постојећег стања

Простор обухваћен Планом има неправилан издужен облик у правцу север – југ.
Простор обухвата Плана тангира државни пут на западу, приступна насељска
саобраћајница на северу, а са свих осталих окружује пољопривредно земљиште и
постојећи некатегорисани и земљани путеви.
Простор обухвата Плана је делимично девастиран спонтаним насипањем отпада.
На простру обухвата Плана у западном делу уз државни пут вршило се спонтано
неконтролисано насипање смећа. У неколико наврата вршена је санација насутог
смећа једноставним постуком распланирања и сабијања смећа и застирања
завршном покривком од земљаног материјала са градилишта у граду. Поједини
делови простора обухвата Плана су и данас засути мањом количином смећа
( углавном кабасти материјал ).
Генерално гледано, терен је нагнут благо од севера ка југу и од запада ка истоку.
У смеру исток запад постоји знатна денивелација терена. Уз државни пут терен је
у нивелацији са њим са највишом котом од 123.51 МНВ, а према истоку терен се
стрмо спушта и до 5m наниже ка истоку. Линија денивелације се протеже скоро
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паралелно са државним путем кроз средишни део обухвата. Нижи део обухвата,
источни део, је релативно раван са просечном котом око 110 МНВ.
У нарави простор је неплодно, необрадиво земљиште, денивелисано и
девастирано неконтролисаним насипањем отпада. Саобраћајни прикључак је
могућ, са западне стране на некатегорисани пут а преко њега и постојећег
прикључка за насеље Манђелос и на државни пут – Лежимирски пут.

2.3. Природне карактеростике простора
Геолошке и геоморфолошке карактеристике
Рељеф насеља Манђелос изражен je у смислу подужних и попречних нагиба, што
му даје типичан брдски карактер.
Подручје обухваћено Планом лежи на фрушкогорској лесној заравни.

Фрушкогорска лесна зараван са просечном надморском висином од 120 – 140 m
опкољава Фрушку гору. Надморска висина опада са удаљавањем од Фрушке горе
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
Великих Радинаца.
Неопходно је урадити детаљно геолошко истраживање терена.
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Хидролошке карактеристике
Хидрографију ширег подручја чини Манђелошки поток. Хидролошке
карактеристике терена типичне су за просторе побрђа. Ниске подземне воде са
појавом бујица у периоду снажних и обилних падавина најчешће у летњем
периоду.
Климатске карактеристике
Подручје Града Сремска Митровица има умерено континенталну климу са
извесним специфичностима.
Средња годишња температура ваздуха за равничарски и планински део износи
11,0º C. Најхладнији месец је јануар (0,9º C, односно -1,0º C ). Најтоплији је месец
јул (21,1º C, односно 21,4º C). Апсолутни екстреми температура који се јављају од
маја до септембра налазе се између 34,8º C и 40,8º C (33,5º C и 39,3º C).
Апсолутни минимум од -25,6º C забележен је 17.фебруар 1956.године.
Мразни дани (минимална температура испод 0ºЦ) просечно су годишње
заступљени са 84,0 дана (децембар-фебруар 61,3 дана), а у вегетационом
периоду просечно свега 1,3 дана. Појава првог мраза је крајем октобра, а
последњи мразни дани су почетком априла. Учесталoст ледених дана износи 20,5
дана (од новембра до марта). Учесталост топлих дана износи просечно годишње
95,6 дана (од марта до новембра), од чега у вегетационом периоду 92,3 дана.
Средњи временски период у коме је потребно грејање стамбених и других
просторија износи 187 дана (од почетка октобра до половине априла).
Влажност ваздуха има средњу годишњу вредност за подручје општине 8,3мм Hg.
У вегетационом периоду износи 11,2 mm Hg. Испаравање у вегетационом периоду
је доста интезивно (80% од годишње вредности). Средња вредност релативне
влажности ваздуха износи 78% (76%), у току вегетационог периода износи 74%
(70%).
Средња годишња облачност у просеку није велика и износи 57% (54%)
покривености неба. Просечан број облачних дана годишње износи 106,7, а ведрих
60,6 дана. У вегетационом периоду средњи број ведрих дана износи 39,5, а
средњи број облачних дана 32,9.
Средња годишња сума осунчавања износи просечна 2034,8 часова (2097,1).
Најсунчанији месец је јул са 288,5(297,0) часова. Најкраће просечно осунчавање
показује децембар са 52,2 дана. Осунчавање у вегетационом периоду чини 70%
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укупног годишњег осунчавања што практично чини око 8 часова осунчавања током
сваког дана у том раздобљу.
Средња годишња висина падавина (киша) износи 630 mm (648 mm), са
најкишовитијим месецима јуном и најсувљим октобром. Висина падавина у
вегетационом периоду износи просечно 341,1 mm (53,9%), што је повољна
карактеристика плувиометријског режима. Екстремне годишње и месечне висине
падавина крећу се од 395 mm до 1086 mm, а месечне висине између потпуног
одсуства и 309 mm.
Падавине у облику снега износе 26,8 (25,9) дана годишње, а ограничене на
период од 2. децембра до 18. марта, са учесталошћу просечно годишње 40,4
дана. Максимална висина снежног покривача износи 78cm.
Учестаност магле износи просечно годишње 35,4 дана, са периодом јављања који
обухвата све месеце, уз највећу честину у децембру, просечно 8,1 дан.
Непогоде (грмљавине) јављају се просечно годишње у 38,7 дана, са максимумом
у јуну 9,8 дана. Град се јавља просечно годишње у свега 2,1 дан и то најчешће у
мају и јуну.
Највећу учесталост има источни ветар (Е) са 243‰, затим западни (W) са 191‰ и
северозападни (НW) са 170‰. Тишине износе 138‰. Најмању учесталост има
јужни (С) ветар са свега 21‰. Највећу средњу годишњу брзину ветра има источни
(Е) ветар са 3,42 m/sec. затим северозападни (НW) са 3,36 m/sec. и северни (Н) са
2,85 m/sec. Најмању средњу годишњу брзину ветра има јужни (С) 1,61 m/sec. и
југозападни (СW) 1,8 m/sec. Средња годишња учесталост дана са јаким ветром од
најмање 12,3 m/sec. односно 44,3 km/h износи 40,1 дан.
Сеизмичке каратерситике
Територија Града се налази се у рејонима 60 и 70MCS сеизмичког интензитета.
Рејон 70 MCS територијално се подудара са простирањем, лесног платоа и
фрушкогорског (планинског) дела Града, а сва остала територија је 60MCS
сеизмичког интензитета.
Педолошке карактеристике
Посматрано подручје које обухвата План у целости се налази на чернозему
карбонатном (мицеларном) на лесном платоу који према својим морфолошким,
физичким и хемијским својствима представља природно најплодније. Овај
педолошки тип земљишта спада у дубоке педолошке творевине А-АС-С типа.
Одликује се стабилном мрвичастом структуром и великом дубином биолошки
активног слоја. Повољни водни и ваздушни режим овог земљишта обезбеђује
несметано снабдевање биљака водом и потребним ваздухом што пружа све
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услове за подизање високих резултата у пољопривредној производњи. И друга
својства карбонатног чернозема као што су: карбонатност, повољна реакција
земљишта, присуство хумуса – као природне резерве биљних хранива, пре свега
азота доприносе успешној биљној производњи на овом земљишту. Отежавајући
фактор на овом простору су рељефски облици на којима се оно простире.

Начин коришћења простора
У нарави простор је необрадиво земљиште, денивелисано и девастирано
неконтролисаним насипањем отпада.

2.4.

Грађевинско подручје

Простор у обухвату Плана налази се у атару насеља Манђелос, у грађевинском
подручју. Већи део парцела се налази у грађевинском подручју ван насеља.
Парцеле бр. 834/2 и 834/4 су пољопривредно земљиште.
Парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода из листа
непокретности, имају следеће карактеристике :
Бр

Број
парцеле К.О
Манђелос

Потес

Начин коришћења

Површина
ha

Врста земљишта

Корисник
Власник

1

1823/1

Барице

Некатегорисани пут

00-34-28

Јавно
грађевинско
земљиште

Град Сремска
Митровица

2

1823/2

Барице

Некатегорисани пут

00-22-66

Јавно
грађевинско
земљиште

Град Сремска
Митровица

3

1823/3

Барице

Некатегорисани пут

00-44-95

Јавно
грађевинско
земљиште

Град Сремска
Митровица

4

1822/1

Барице

Пашњак 4. класе

07-97-27

Земљиште у
грађевинском
подручју

Град Сремска
Митровица

5

1822/2

Барице

00-95-96
у обухвату
00-20-65

Земљиште у
грађевинском
подручју

Град Сремска
Митровица

6

834/4

Радовач
а

00-00-80

Пољопривредно
земљиште

Министарство
за
пољопривреду,

Остало природно
неполодно
земљиште
- део
Пашњак 5. класе

32

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

шумарство и
водопривреду
7

834/2

Радовач
а

Пашњак 5. класе

42-66-00
у обухвату
00-73-94

Пољопривредно
земљиште

Министарство
за
пољопривреду,
шумарство и
водопривреду

Табела 1. : Евиденција парцела

2.5.

Постојећа намена површина

Простор обухвата Плана заузима површину од 9,90 ha. То је грађевинско
земљиште ван насељеног места.
У осталој намени су слободне неуређене површине на којима се дуго времена
вршило неконтролисано насипање отпада и заузимају 8,13ha или 82,12% од
укупне површине Плана.
Од укупне површине Плана (9,90 ha) у јавној намени је 1,02 ha или 10.30%
површине и чине их површине и делови површина постојећих саобраћајница и
некатегорисаних путева.
Од укупне површине Плана у власништву Града Сремска Митровица је 9,15ha
(92,32%), а у власништву Министарства за пољопривреду, шумарство и
водопривреду око 0,75 ha (7,58 %) .
НАМЕНА

ПОСТОЈЕЋЕ
Површина ha

ПОСТОЈЕЋЕ
Површина %

Постојеће неуређене слободне површине

8,13

82,12

Постојећи путни коридори

1,02

10,30

Пољопривредно земљиште

0,75

7,58

УКУПНО

9,90

100

2.6.

Објекти и површине јавне намене
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У простору обухвата Плана површине у јавној намени су коридор постојећих
саобраћајница : постојећа насељска саобраћајница и некатегорисани пут. Објекти
у јавној намени су постојећи објекти инфраструктуре : саобраћајнице, енергетски
водови и други објекти инфраструктуре.

2.7.

Постојећи објекти

У простору обухвата Плана не постоје изграђени грађевински објекти.

2.8.

Трасе, коридори и регулација саобраћајница

У северном делу обухвата плана налази се постојећа насељска саобраћајница. То
је асфалтирани двосмерни пут са по једном коловозном траком, ширине 6,0 m који
се преко државног пута IIA реда број 123 Свилош – Сремска Митровица
( Лежимирски пут ) наслања на План са западне стране и спаја Сремску
Митровицу са Манђелосом.
Са северне стране обухвата Плана налази се некатегорисани пут којим се
приступа пољопривредном земљишту у окружењу, ширине око 3,0m и прикључује
се на насељску саобраћајницу.

2.9.

Привредни и други објекти

У простору обухвата Плана нема привредних објеката.
2.10. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
Водоводна инфраструктура
У простору обухвата Плана на Парцели број 1822/22 изведена је транзитна
водоводна мрежа АЦ ДН 200m ка ЦС ''Манђелос'' са резервоаром за
водоснабдевање фрушкогорских села. Постојећи водовод изграђен је са источне
стране државног пута IIA реда број 123 Свилош – Сремска Митровица на
удаљености од цца 6m од ивице саобраћајнице у зеленом појасу.
Фекална канализација
У насељеном месту Манђелос, па ни у обухвату Плана, не постоји изграђена
фекална канализација.
Атмосферска канализација
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У обухвату Плана не постоји изграђена атмосферска канализација.
Простор обухвата Плана се не налази у непосредној зони заштите изворишта
водовода.
Ниво подземних вода налази се на 1.50 – 2,50 m испод коте терена.
Електроенергетска инфраструктура
У зони обухвата Плана не постоје изграђени електроенергетски објекти. Преко
северног дела обухвата Плана прелази коридор електроенергетске мреже.

Телекомуникациона инфраструктура
„Телеком Србија“ а.д. на предметној локацији има изграђену телекомуникациону
инфраструктуру коју чине оптички каблови који су од изузетног значаја за
функционисање телекомуникационог саобраћаја.
Гасне инсталације
У оквиру Плана не постоји изграђена дистрибутивна гасна мрежа.
Просторним Планом планирана је гасификација свих насељених места на
територији Града.
2.11.

Јавно и друго зеленило

У обухвату Плана не постоје уређене зелене површине.
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II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. Опис границе обухвата Плана
Граница обухвата Плана је одређена и обухвата простор планираних комплекса
агро зоне и планираних и постојећих јавних површина. Граница је дефинисана
геодетским координатама.
Граница обухвата Плана је приликом израде материјала за рани јавни увид дата
као прелеминарана и износила је 9,20 ha. Након достављања катастарско
топографског Плана утврђено је да се некатогарисани пут који се прикључује на
насељску саобраћајницу не налази на парцелама пута, него да је прешао на друге
парцеле ( парцеле бр. 834/4 и 834/2 ) па је због тога граница обухвата Плана
повећана на 9,90 ha. У том смислу је промењен и опис границе обухвата Плана.
У обухвату Плана су следеће парцеле: 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1822/1, 1822/2,
834/4 и део 834/2 к.о. Манђелос.
Граница обухвата Плана полази из тачке 1 која се налази у северозападној тачки
парцеле број 1823/1 – некатегорисани пут и иде на исток пратећи северну страну
те парцеле до тачке 2. Из тачке 2 наставља ка северу, источном страном парцеле
834/2 до тачке 3. Из тачке 3 граница мења смер и полази на исток, сече парцелу
834/2 под правим углом и долази до качке 4. Из тачке 4 граница мења смер и
полази на југ идући западном страном парцеле 834/2 до тачке 5. Из тачке 5
граница опет мења смер и иде ка истоку, северном страном парцела 1823/3 и
1823/2 до тачке 6. Из тачке 6 граница мења смер и полази на југ, сече га под
правим углом и наставља да меандрира источном страном парцеле број 1822/2 –
земљани пут и долази до тачке 7. Из тачке 7 граница мења смер и скреће ка
западу, сече пут и наставља јужом границом парцеле број 1822/1 до тачке 8. Из
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тачке 8 граница мењајући смер одлази на север пратећи западну страну те
парцеле и долази у тачку 1 где затвара границу обухвата Плана.
Простор у обухвату Плана налази се у грађевинском подручју, ван
Манђелос.

насеља

Површина обухвата Плана је 9,90 ha.

У попису су дате координате преломних тачака границе обухвата Плана:
Y

X

1

4979591,130

7390831,220

2

4979614,561

7390836,325

3

4979506,470

7391332,649

4

4979478,330

7391325,060

5

4979359,640

7391186,050

6

4979294,720

7391114,660

7

4979426,790

7391031,300

8

4979410,990

7390941,960

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА
УРЕЂЕЊА
Планирана намена површина је пословање у функцији пољопривреде, односно
агро ( радна ) зона.
Простор обухвата Плана – агро зоне од 9,90 ha подељен је на две урбанистичке
целине:
-

Урбанистичка целина А –

површине 1,76 ha,

-

Урбанистичка целина Б –

површине 5,41 ha,

Преостали простор је простор за уређење путног коридора за повезивање радне
зоне, насеља Манђелос и ширег простора преко државног пута.
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2.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А ( УЦА ) - (1,76 ha)
У УЦА планирана је изградња објеката за складиштење и обраду и прераду
производа из ратарства, житарица и сличних производа.
У овој целини могућа је изградња силоса који је намењен пријему, сушењу,
складиштењу и технолошкој доради свих житарица (пшенице, кукуруза, јечма и
уљарица – соје и сл.), али се успешно може користити уз одговарајућу технолошку
припрему опреме и за складиштење и дораду и уљарица, као што су соја,
сунцокрет, уљана репица и сл.
У комплексу силоса је планирана изградња и пратећих садржаја – објеката у
основној намени комплекса: колска вага, складишта и објекти за смештај
механизације, пословни објекат за смештај радника и слично.
Технолошка поставка силоса омогућује несметано одвијање следећих
технолошких функција: пријем житарица у силос, грубо чишћење, сушење, фино
чишћење, складиштење робе, елевирање, издавање робе из силоса, поступак са
издвојеним примесама.

Транспорт житарица (зрнастих култура) до силоса обавља се друмским превозним
средствима различите носивости и различитих габарита. Сва возила на улазу у
комплекс се мере на електронској колској ваги. Пријем житарица се врши преко
усипног коша. Житарице се смештају у пријемни бункер.
Житарице се елеватором подижу на платформу на којој је уграђен груби
аспиратер или се упућује на сушење у вертикалну сушару.
Припрема за складиштење се подразумева да се примљене житарице пропуштају
преко грубог аспиратера како би се из масе издвојиле крупне примесе које могу да
утичу на стање ускладиштене робе.
Након тога житарице се упућују у одабрану ћелију силоса. Пре самог
ускладиштења у ћелију маса зрна се пропушта и преко финог силоског аспиратера
где се издвоји нека количина примеса која би утицала на квалитет складиштења.
Тек након овог третмана зрно се упућује у складишну ћелију.
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Примесе које се издвајају на грубом аспиратеру сакупљају се у врећу или
контејнер и у зависности од квалитета користе као сточна храна или се бацају на
депонију.
У планираном комплексу у радном
вертикалној сушари.

поступку се одвија и сушење житарица

у

Фино чишћење житарица након сушења пропушта се преко финог силоског
аспиратера. Овде се издвајају ситне уродице, ломљена и штура зрна као и
заостала прашина. Овако припремљене житарице се даље елеватором пребацује
у једну од ћелија за складиштење.
Складиштење ускладишених житарица врши се у сило-ћелијама.
Елевирање жита подразумева изузимање из једне од ћелија силоса преко пужног
изузимача, на подсилосни сабирни ланчасти транспортер, односно елеватор и
враћање у другу ћелију.
Повезивање силоса са постојећим објектима на локацији је предвиђено везним
мостовима са транспортерима .
Приликом технолошког поступка у овом комплексу стварају се и отпаци. Издвојене
примесе у поступку грубог чишћења зрнене масе се сортирају по вредности на
корисне и некорисне примесе и у складу са тим упућују се на одговарајуће токове
материјала. Прашина издвојена у циклонетима аспирационих система, прикупља
се у контејнерима непосредно испод платформе и износе на депонију која се
користи за одлагање ове врсте отпада. Крупне примесе издвојене на предситима
аспиратера такође се прикупљају у покретним контејнерима, обзиром да је
природа ових отпадака таква да садрже грумење земље, крупније делиће камена,
метала, сламе, класа и плевице. Ове примесе се такође упућују на депонију или
се пак дају као храниво ситној стоци типа преживара.
Планиране објекте повезаће мрежа планираних саобраћајница и манипулативних
површина. Незастрте површине уређују се као уређене зелене површине. Простор
комплекса биће опремљен неоходном планираном инфраструктурном мрежом у
складу са потребама капацитета силоса и технолошким поступком.

2.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б (УЦБ) – (5,41 ha)
УЦБ је могуће формирати као јединствени комплекс за изградњу објеката за
складиштење и чување пољопривредних производа из воћарства и повртарства:
хладњаче, сушаре цедаре и слично, или као више комплекса са 30m минималном
ширином парцеле ка јавној саобраћајници.
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Могућност чувања воћа и поврћа у условима који обезбеђују да се сачувају
пожељни квалитет воћа и поврћа на дужи временски период је веома важнo.
Чување производа отежава планирање производње воћа и поврћа из разлога
непостојања довољних расхладних капацитета за чување воћа и поврћа. Да би
одрживи развој воћарства и повртарства имао своју праву вредност, неопходно је
пратити трендове у „модерном“ пољопривредном узгоју као и складиштењу и
преради пољопривредних производа. Поступци са уродом након бербе, где
транспорт и складиштење представљају један од првих корака на које један
пољопривредник мора мислити приликом почетка бављења овим бизнисом.
Узимајући у обзир да воће и поврће, који и након бербе настављају свој ''живот'',
неопходно је подузети све кораке да би се поступцима након бербе (транспорт и
складиштење ) спречили губици ( калирање ) као и труљење воћа.
Хладњаче за воће и поврће заједно са осталим пратећим капацитетима у
пољопривреди чине пољопривредну инфраструктуру без које је незамисливо
бављење воћарством
и
повртарством. Постојање ове пољопривредне
инфраструктуре биће основно питање будуће конкурентности на локалном и ЕУ
тржишту.
У овој урбанистичкој
целини је могућа и
подела на више мањих
комплекса
и
комбинација
делатности:
наменска
призводња
мањег
обима
уз
продају
готовог производа, као
например : производња
и продаја цвећа и
садног материјала у
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повртарству, производња и продаја ''пресованих тресетних, хумусних контејнера''
за потребе повртарства и цвећарства, комерцијалне садржаје – продаја
пољоопреме, баштенског алата и посуда баштенског намештаја, пољопривредну
апотеку и сличне комерцијалне услуге.
У овој целини могуће је формирати и комплекс за производњу мањег обима :
производњу амбалаже за пољопривредне производе ( гајбица, палета, посуда за
расаду и сл.), производњу брикета из отпада из пољопривреде ( сламе,
кукурузовина, отпадног дрвета, грања и сл.). Могућа је и производња палета,
дрвене амбалаже за паковање воћа и поврћа – гајбица и сличне делатности.
Због положаја у крајњем јужном делу обухвата Плана, могуће је формирати и
комплекс за волијере - производњу и узгој дивљачи, ловачке ремизе,
прихватилиште за напуштене животиње, објекти за смештај и чување кућних
љубимаца или сличну производњу ситних животиња.

3. БИЛАНС ПОВРШИНА
У простору обухвата Плана се у постојећем стању налазе неуређене слободне
површине у грађевинском подручју (8,13ha).
Планом се одређује простор површине од 7,17ha или 72,43% за уређење
урбанистичких целина, односно појединачних комплекса и изградњу планираних
објеката основне и пратеће намене, на делу парцеле број 1822/1. Планира се
формирање две урбанистичке целине.
На делу парцеле број 1822/1 и парцеле 1822/2 планиран је коридор приступне
саобраћајнице, ширине 6m која је у јавној намени.
Земљиште у јавној намени заузима површину од 1,02ha или 10,30% које чине
некатегорисани пут и насељска саобраћајница. Од тога 13,23 % површина су јавне
зелене површине – површине у габариту саобраћајница, а 10% чине саобраћајне
површине – делови некатегорисаних путева и део државног пута у обухвату.

НАМЕНА
Постојеће неуређене
слободне површине

ПОСТОЈЕЋЕ ПОСТОЈЕЋЕ
Површина
Површина
(ha)
(%)
8,13

82,12
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ПЛАНИРАНО
Површина
(ha)

ПЛАНИРАНО
Површина
(%)

0

0
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1,02

10,30

2,30

23,23

Пољопривредно
земљиште

0,75

7,58

0,43

4,34

Урбанистичка целина А

0

0

1,76

17,78

Урбанистичка целина Б

0

0

5,41

54,65

УКУПНО

9,90

100

9,90

100

4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
4.1. План регулације површина са јавном наменом
Јавне површине у обухвату Плана сачињавају појас регулације главне насељске
саобраћајнице која повезује насеље Манђелос са државним путем IIА реда број
123 и појас регулације планиране приступне саобраћајнице.
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих
парцела образоваће се површина јавне намене.
У јавној намени у простору обухвата Плана налази се планирани путни коридор и
заузима површину од 1,28ha односно 12,93 % што је увећање у односу на
постојеће стање 10,30%.
СПИСАК АПСОЛУТНИХ КООРДИНАТА РЕГУЛАЦИОНИХ ТАЧАКА
Број
тачке
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

Y
389460.67
389450.45
389500.54
389525.28
389590.02
389432.25
389632.96
389591.32
389513.66
389550.46
389647.02
389670.93
389526.81

X
4991579.68
4991551.39
4991505.98
4991478.54
4991433.18
4991479.63
4991371.72
4991275.4
4991142.85
4991046.34
4990955.6
4990939.32
4990911.28
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Број
тачке
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

Y
389453.37
389491.94
389508.84
389524.92
389646.54
389578.69
389617.4
389548.84
389528.38
389597.79
389659.85
389698.17
389517.27

X
4991558.03
4991514.4
4991497.29
4991466.7
4991403.27
4991401.52
4991322.44
4991240.28
4991088.54
4991003.38
4990949.94
4990931.19
4990909.57
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27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
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389483.43
389416.78
389415.96
389393.93
389428.47
389650.43
389647.05
389640.06
389631.25
389635.82
389629.09
389602.41
389585.72
389563.04
389563.47
389552.11
389557.29
389545.97
389544.61
389533.28
389532.73
389540.44
389560.3
389568.69
389583.77
389602.94
389615.35
389653.62
389677.14
389719.11

4990988.7
4991233.62
4991488.01
4991534.65
4991559.85
4991401.7
4991379.47
4991334.42
4991320.77
4991296.25
4991278.46
4991267.07
4991248.21
4991233.74
4991223.64
4991214.47
4991195.84
4991184.45
4991161.8
4991146.93
4991135.26
4991094.12
4991059.47
4991054.08
4991040.78
4991020.31
4991002.3
4990965.8
4990949.99
4990942.26

28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

389473
389414.1
389404.58
389419.64
389436.81
389650.44
389643.94
389639.8
389638.85
389633.49
389606.47
389601.46
389580.62
389564.51
389556.95
389556.61
389547.68
389549.52
389544.81
389528.64
389540.79
389549.45
389560.91
389575.71
389589.29
389607.78
389623.95
389666.63
389701.26
389726.95
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4991020.56
4991372.27
4991509.69
4991540.68
4991583.71
4991388.94
4991365.93
4991331.91
4991303.5
4991291.5
4991268.79
4991259.12
4991242.09
4991228.3
4991218.43
4991209.15
4991186.29
4991171.9
4991151.16
4991141.68
4991129.05
4991086.62
4991056.06
4991043.64
4991030.81
4991010.28
4990992.54
4990960.07
4990947.98
4990935.13

План нивелације површина са јавном наменом

Нивелациони план јавних површина дефинисан је котама на осовини постојеће
насељске саобраћајнице и планиране приступне саобраћајнице. Приликом
дефинисања нивелационог плана максимално су уважене постојеће висинске коте
наведених путева, као и постојеће коте околног терена. На графичком прилигу
приказане су оквирне коте на нивелети планираних саобраћајница које су основ за
даљу разраду кроз пројектно техничку документацију.
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Одређивање јавних површина

Површине јавне намене
Планиране трасе и коридори саобраћајница чиниће простор јавне намене, а
регулационе линије коридора дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице
у квалитативном и квантитативном смислу.
Одређивање површина у јавној намени са билансом
Укупна површина обухвату Плана је 9,90 hа.
Постојеће и планирано земљиште у јавној намени чине коридори саобраћајница
површине 2,30 hа, што је приближно 23 % земљишта у обухвату Плана.
Попис парцела у јавној намени
Површине у јавној намени у обухвату плана сачињава појас приступне насељске
саобраћајнице и пларане приступне саобраћајнице. То је простор од општег
интереса намењен за јавне саобраћајнице и коридор за јавну комуналну
инфраструктуру.
Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
- главна насељска саобраћајница: парцела 1823/1 и део парцеле 834/2,
к.о. Манђелос;
- планирана приступна саобраћајница: парцеле 834/4, 1823/3, 1823/2, 1822/2
и део парцела 834/2, 1823/1 и 1822/1, к.о. Манђелос.
5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА СА
ЈАВНОМ НАМЕНОМ
Овим планом су одређене регулације за новоформирану приступну саобраћајницу
која је добила нову трасу која је дефинисана апсолутним координатама.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1.

Саобраћајна инфраструктура

Планирана саобраћајница има ранг приступног пута са трасом која одговара
планираној намени површина и постојећим стањем на терену. Поменута
саобраћајница је диспозиционирана источном и северном границом обухвата
Плана, са саобраћајним прикључком на постојећи пут који повезује село Манђелос
и државни пут IIа реда број 123 (ДП IIа реда број 123 се налази ван обухвата
Плана).
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Коловоз за кретање возила
Минималне ширине саобраћајних (возних) трака су 3 m, примењује се ВР ≤ 40
км/час.
Коловозна конструкција мора да буде оспособљена за осовинско оптерећење од
минимум 6 тона.
Оивичење се изводи са издигнутим или упуштеним бетонским ивичњацима или са
ивичном траком.
Одводњавање је гравитационо са једностраним или двостраним попречним
нагибом.

Коловоз за паркирање возила
Паркирање возила на јавној површини може се пројектовати у појасу регулације
планираног приступног пута, а у складу са фазама реализације Плана и са
реалним потребама за паркирањем на јавној површини.
Коловоз паркиралишта се гради са завршним асфалтним слојевима, оспособљен
за истоветно саобраћајно оптерећење као и коловоз приступне саобраћајнице.
Између коловоза за кретање и мировање возила није предвиђено оивичење, осим
у изузетним случајевима када се оивичење мора користити у функцији
контролисаног одвођења атмосферских вода. У таквим ситуацијама оивичење
коловоза за мировање превиђено је са бетонским ивичњацима издигнутим
максимално + 4cm у односу на коту коловоза намењеног за кретање возила.
Оивичење за управно и косо паркирање на месту контакта са пешачким стазама
или са зеленим површинама предвидети са бетонским ивичњацима издигнутим за
+10cm у односу на коту коловозног застора паркинга , а за подужно паркирање за
+12cm у односу на коту коловозног застора паркинга.
Код отворених паркиралишта извршити засенчавање садњом високог зеленила.
При реализацији, шеме паркиралишта ускладити са постојећим зеленилом,
планираним и постојећим колским приступима до парцеле, као и са диспозицијом
планиране и постојеће инфраструктурe.
Пешачке саобраћајне површине
•
Ширина пешачких стаза за приступне саобраћајнице је минимум 1,5m за
саобраћајни профил (изузетно 0,8 m за једносмерни саобраћај), односно 2m за
слободни профил(изузетно 1,2 m за једносмерни саобраћај),.
•
Одводњавање је гравитационо, са попречним нагибом максимално 2%
усмереним ка осовини саобраћајнице.
•

Обавезна је денивелација са дефинисаним максималним вредностима:
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а) максимално +12cm
- на месту контакта са коловозом намењеном за кретање возила
- на месту контакта са подужним паркингом
б) максимално +10cm
- на месту контакта са управним и косим паркинзима.
При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалиддитетом, деци и старим
особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015).
Нивелациони план јавних површина
На графичком прилогу број 5 - " Саобраћајнице са уређењем јавних површина"
приказане су планиране коте саобраћајница.
Одводњавање површинских вода врши се гравитацио ка систему затворене или
отворене
атмосферске
канализације,
са
нагибом
усмереним
од
грађевинске/регулационе линије ка саобраћајници. Основ за утврђивање
нивелационог плана су постојеће коте терена, колских прилаза, пешачких стаза
на регулационим линијама и заштитних тротоара око објеката. Максимални
попречни нагиби на пешачким стазама су 2%, а минимални су утврђени на основу
граничних вредности које испуњавају услов за површинско одвођење
атмосферских вода и од техничко-технолошких ограничења.
При пројектовању обавезна је примена одредби из са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалиддитетом, деци и
старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/2015).
6.2. Водопривредна инфраструктура
6.2.1. Снабдевање водом
Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном
фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или
обострано зависно од ширине уличног фронта).
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да
водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре. Минимално растојање од другох инсталација је 1m,
изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење услова али тако да не сме
угрожавати стабилност осталих објеката (мин. 0,5m).
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње.
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Минимално одстојање од темеља објекта износи 1m, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1m мерено од горње ивице
цеви, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину
прикључка свести на дубину постојећег цевовода.
Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације
на одстојању мин. 2ДН
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за мин. 1m са сваке стране.
На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожарних
хидраната.
Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених
радова.
Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП ''Водовод'', а на
пројекте наведених хидротехничких објеката прибавити сагласност истог.
Снабдевање водом потрошача радне зоне планира се непосредно повезивањем
на постојећи водовод, а даље планираним водоводом и потрошача предметног
подручја, према условима надлежног ЈП.
Да би се обезбедило уредно снабдевање водом потрошача у радној зони,
планирана водоводна мрежа се везује у „прстенаст“ систем цевовода трасама које
се воде дуж јавних саобраћајница и повезују са постојећим цевоводом.
Планира се водоводни систем чији капацитет обезбеђује довољне количине воде
и довољан притисак за санитарне, техничке и противпожарне потребе.
Планирају се цевоводи секундарне водоводне мреже у регулацији јавних
планираних саобраћајница.
Минимална димензија планираних цевовода је Ø100-Ø80 mm.
На цевоводима секундарне водоводне мреже планирају се надземни хидранти
хидрантске противпожарне заштите.
Противпожарна заштита, унутрашња и спољна, планира се у складу са важећим
законским прописима о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара.
Обезбеђење воде за противпожарну заштиту и техничке потребе планира се из
локалних бунара. На основу анализе потреба за водом и расположивих ресурса и
укупно планираних потреба и капацитета водоснабдевања, као прелазно решење
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планира сепутем изградње сопственог бушеног (копаног) бунара уз обавезно
прибављање водних аката у складу са одредбама важећег Закона о водама, било
да се ради о техничким водама или о активирању комплекса пре опремања
водоводном мрежом градског система.
Обезбедити испитивање квалитета воде израдом одговарајућих анализа по
физичко -хемијским и бактериолошким параметрима од стране овлашћених
института.
Карактеристике објеката водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке
документације. Пројекте водоводне мреже и објеката радити према техничким
прописима
Надлежног ЈП и на исте прибавити сагласност.
Израду пројектне документације, изградњу водоводне мреже, начин и место
прикључења објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према
условима надлежног комуналног предузећа.
6.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
Систем одвођења отпадних санитарних вода јавном фекалном канализацијом није
решен на предметној локацији, тако да отпадне воде из комплекса решити преко
водонепропусне индивидуалне септичке јаме која ће се лоцирати на мин. 5m од
објекта у оквиру предметне парцеле.
У оквиру обухвата Плана нема постојеће атмосферске канализације.
Атмосферске воде са предметне локације (кровне површине,бетонски платои)
упуштати у природни реципијент,односно упуштати на зелене површине у оквиру
парцеле,а у свему према пројектној документацији и условима Градске управе за
инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица. Главни реципијент за
атмосферске воде су постојећи мелиорациони канали.
Главни реципијент за употребљене воде је постојећи мелиоративни канал источно
од обухвата Плана.
Карактеристике (тип, димензије, величина, технологија и др.) ППОВ одредити кроз
техничку документацију, у зависности од специфичног хидрауличког и биолошког
оптерећења за различите врсте корисника, односно објектата.
Планира се сепарациони систем каналисања, раздвајајући употребљене воде од
атмосферских вода.
Планирају се трасе цевне атмосферске и фекалне канализационе мреже унутар
простора обухваћеног границом плана, у регулацији планираних саобраћајница.
Минимални пречници секундарне кишне канализације мора да буду Ø300 mm, а
секундарне фекалне канализације Ø250 mm.
Изнад канализационих објеката није дозвољена изградња објеката и садња
дрвећа.
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Планира се минимални проценат површина које нису под застором у оквиру
грађевинских
парцела. Према потреби унутар сваке од зона планира се интерно
ретензионирање атмосферских вода, односно интерни резервоарски простор ретензија за пријем вишка атмосферских вода услед меродавних падавина, у
зеленом простору појединачног комплекса, у циљу контролисаног упуштања
кишне воде у мелиорациони канал. Ретензиране воде могу се користити за
орошавање радних манипулационих површина, заливање зелених површина,
прање и одржавање садржаја унутар комплекса и противпожарне потребе.
Одржавање интерне ретензије није у надлежности локалне комуналне службе.
До изградње објеката канализационе мреже, сакупљање атмосферских и
употребљених вода са просрора радне зоне планира се алтернативно, локалним
решењем, у оквиру парцеле, комплекса, водећи рачуна да се не угрози квалитет
подземне воде нити воде у мелиорационим каналима.
Прихват употребљених вода у прелазном решењу за појединачне комплексе је
путем водонепропусних септичких јама или пакет постројења за обраду фекалних
вода. Конструкција септичких јама или пакет постројења се планира да задовољи
санитарне услове.
Правила уређења и изградње
Прорачун укупног оптерећења мреже фекалне канализације извршити у складу са
захтевима који су дефинисани важећим стандардом за кућне инсталације,
димензионисање спољашњег развода фекалне канализације извршити у складу
са хидрауличким прорачунима и према захтевима који су дефинисани важећим
стандардом.
Димензионисање атмосферске канализације извршити у складу са важећем
стандардом, а специфичан отицај са припадајуће сливне површине базирати на
рачунском интензитету кише за дато подручје и на карактеристикама сливне
површине – коефицијент отицаја и припадајућа сливна површина.
Мрежу фекалне и атмосферске канализације пројектовати од канализационих
цеви одговарајућег профила.
Минимална дубина укопавања канализационих колектора прописује се као мера
заштите од замрзавања. Минимална дубина укопавања канализационих цеви
дефинисана према овом критеријуму за климатске услове у Србији и износи 0,8m,
мерено од горње изводнице цеви до пројектоване коте терена.
Препоручује се да дубина укопавања цевовода не буде већа од 1 до 1,5m, како би
се омогућило да се и са најниже етаже употребљена вода може гравитационо
одвести до мелиорационог канала.
У земљишту, где је присутан висок ниво подземне воде, дубина укопавања не
треба да буде већа од 4m.
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На местима промене праваца као и на правцима на максималној дужини од око
160D предвидети изградњу ревизионих шахтова. Шахтови се раде или од
армирано-бетонских прстенова пречника Ø1000 mm са конусним завршетком или
од префабрикованих поли- етиленских цеви одговарајућег пречника са фабрички
урађеном кинетом и завршним рамом од армираног бетона за монтажу шахт
поклопца. Сви пластични ревизиони силази морају бити израђени у складу са
захтевима који су дефинисани важећим стандардом. За савлађивање висинских
разлика користити каскадне шахтове.
Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне воде, предвидети изградњу
црпних станица шахтног типа. Све пумпне станице ван објеката морају бити
израђене у складу са захтевима који су дефинисани важећим стандардом.
Квалитет отпадних вода које се упуштају у уличну канализациону мрежу мора да
одговора прописима за упуштање отпадних вода у градску канализацију.
Уређај за пречишћавање употребљених санитарних вода, пакет постројења за
обраду фекалних вода планира се са ефектима пречишћавања према одредбама
важећег Закона о водама.
Септичке јаме или пакет постројења планирају се у зеленом појасу кроз уређење
сваког радног комплекса, односно парцеле:
x мин. 2 m од границе комплекса;
x мин. 5 m од објекта;
x мин. 10 m од регулационе линије;
x мин. 5 m од линије водног земљишта мелиорационог канала.
На бази техничке документације планира се димензионисање септичке јаме,
односно постројења за хидрауличко и органско оптерећење уређаја за третман
вода, таложника и сепаратора.
За прихват свих третираних вода након извршеног пречишћавања планира се
испуст интерним цевоводом кроз комплекс и регулације јавних саобраћајних
површина ка мелиорационом систему.
Атмосферске воде у комплексу сваке парцеле се прихватају интерним каналима,
риголама, цевоводима са саобраћајница, колских стаза, кровова и других
уређених површина и усмеравају ка планираној ретензији у комплексу.
Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице и друге
некомуникацијске површине), могу се слободно без претходног пречишћавања
испуштати у зелене површине или упојни бунар - ретензију.
Загађене, зауљене атмосферске воде (са саобраћајница, манипулативних
површина и паркинга) мора да се посебно третирају, спроводе кроз сепаратор таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и бензина, а тек потом
упустити у реципијент мелиорациони канал или канализацију. Карактеристике
сепаратора (тип, димензије, положај, број и др.) дефинисати техничком
документацијом.
Не сме се угрозити квалитет подземних и површинских вода.
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Интерну канализациону мрежу пројектовати по сепарационом принципу
каналисања.
Карактеристике објеката канализационе мреже (канализационе црпне станице,
септичке јаме, канализациони водови, тип цеви и др.) дефинисати кроз израду
техничке документације. Пројекте канализационе мреже и објеката радити према
техничким прописима надлежне комуналне организације и на исте прибавити
сагласност.
Израду пројектне документације, изградњу канализационе мреже, начин и место
прикључења објеката на спољну канализациону мрежу радити у сарадњи и према
условима надлежног јавног предузећа.
6.3. Електроенергетска мрежа и постројења
За изградњу нових објеката за које је потребно прикључење на дистрибутивни
систем електричне енергије предвидети изградњу надземне (и/или подземне)
средњенапонске и нисконапонске мреже са потребним бројем напојних
трансформаторских станица 20/0.4 kV/kV типа СТС (стубна) или МБТС (монтажно
- бетонска).
Електроенергетски објекти 20kV
На средњем напону је предвиђена изградња објеката за 20kV напонски ниво.
Објекти се граде као подземни (кабловски водови 20kV). Кабловски водови 20kV
се изводе каблом ХНЕ 49А 3х(1х150)mm2 . Оријентациона дубина на коју се
полажу каблови износи 0,8m до 1m, у односу на површину тла.
Трансформаторске станице
Предвиђена је градња трансформаторских станица искључиво за 20/0.4 kV
напонску трансформацију. Трансформаторске станице се граде као монтажно
бетонске (МБТС) и стубне (СТС). Могућа је градња и такозваних зиданих
трансформаторских станица (ЗТС) и то искључиво за индустријске потрошаче, док
се овакве трансформаторске станице не граде као дистрибутивне (било да је у
питању трансформаторска станица изведена као посебан објекат или је у оквиру
постојећег објекта). Површина потребна за изградњу МБТС (са уземљењем),
зависно од типа МБТС је од 35m2 (1х630kVA). Оптимална удаљеност МБТС од
других објеката би требало да је најмање 3m (ова удаљеност ни у ком случају не
сме износити мање 1m).
Електроенергетски објекти ниског напона
Нисконапонска електроенергетска мрежа се гради као надземна и као подземна
(кабловска). Надземна ел. мрежа се гради на АБС и ЧРС, дужине 9m и 10m,
углавном са проводником СКС Х00/0-А 3х70+50/8+2х16mm2 , а ређе са
проводником Ал-Че 4х50+16 mm2 . Кабловске нисконапонске ел.мреже се изводе
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каблом типа, PP00-Y A 4x150mm2. Оријентациона дубина на коју се полажу
каблови износи 0,8m до 1m. У односу на површину тла.
У складу са чланом 218. Закона о енергетици (''Сл.гласник РС'' бр. 145/2014) у
заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти.
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове (далеководе), за напонски
ниво 1kV до 35kV износи 10 метара са обе стране воде до крајњег фазног
проводника .
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове), од ивице
армирано – бетонског канала, за напонски ниво 1kV до 35 kV износи 1m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном, за напонски ниво 1kV
до 35 kV износи 10m.
6.4. ТТ мрежа
Приликом
изградње
нових
објеката
планирати
заштиту
постојеће
телекомуникационе инфраструктуре и њено измештање уколико то наложе
околности. Евентуално измештање постојеће телекомуникационе инфраструктуре
сноси инвеститор.
Планирати постављање ПВЦ цеви Ø 110mm на местима укрштања траса са
коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама
телекомуникационих објеката, како би се избегла накнадна раскопавања.
За потребе полагања приводног бакарног/оптичког кабла (ЕКМ), потребно је
обезбедити приступ предметном објекту путем приводне тк канализације. На
парцели (на граници са јавном површином) изградити монтажно окно и приводну
Условљену цев ТК канализације полагати кроз слободне

површине, водећи

гања тк кабла. Од места уласка (увода) цеви у
објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу до места у којима је
потребно монтирати опрему и у коме се налази завршна концентрација
инсталација, односно дистрибутивних ормана. У овом орману/просторији свести
све унутрашње инсталације (хол објекта).
Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном
растојању у односу на трасе планираних објеката ЕКМ. Унутар заштитног појаса
није дозвољена изградња инфраструктурних инсталација других комуналних
предузећа изнад и испод планиране кабловске канализације ЕКМ, осим на
местима укрштања.
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Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката ''Телекома
Србије'' вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз
предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни
ископи и сл).
Пројектант, односно извођач радова, је у обавези да поштује важеће техничке
прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих
објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена
изградња и постављање објеката (инфрааструктурних инсталација) других
комуналних
предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или
кабловске канализације електронске комуникационе мреже, осим на местима
укрштања, као ни извођења радова који могу да угрозе функционисање
електронских комуникација.

6.5.

Зелене површине

У циљу унапређења система зеленила и успостављања природног процеса
ваздушних струјања, планирано је подизање дрвореда у оквиру појаса регулација
саобраћајница.
Заснивање нових дрвореда, планирано је у коридорима саобраћајница и
деловима планираних појединачних комплекса као заштини појас према свим
спољним површинама у складу са условима Завода за заштиту природе, где то
дозвољава попречни профил или положаји нфраструктурних инсталација, што ће
се дефинисани приликом израде техничке документације.
Нови дрвореди могу бити једнострани/двострани, зависно од ширине регулације
планиране приступне саобраћајнице, планиране типологије коплекса радне зоне и
оријентације у односу на правац пружања улице. Приликом избора врста дрвећа
за дрворед бирати врсте отпорне на аерозагађење, са израженом санитарном
функцијом средњег и високог ефекта редукције буке, у комбинацији са жбуњем.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају
прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Озелењавање површина унутар појединачних комплекса треба извршити уз
примену аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста, као и примерака егзота за које
је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, без употребе
алергених и инвазивних врста. Паркинг просторе равномерно покрити високим
лишћарима.
Ради смањења ефеката емисије загађујућих материја, а за потребе заштите
биодиверзитета аграрних површина, неопходно је подизање заштитног зеленила
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на граничном делу планираних радних површина и околних садржаја, према
следећим условима:
x
x
x

минимална ширина вишеспратног зеленог појаса треба да износи 3-5 m;
у саставу сађеног зеленила, предност дати аутохтоним врстама, које су
највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима;
на граници предметног простора са околним ораницама, не садити врсте
дрвећа и жбуња, које представљају прелазне домаћине одређених паразита
пољопривредних култура или воћака.

НАПОМЕНА:
На свим зеленим површинама избегавати примену инвазивних врста: циганско
перо (Asclepiаs syriaca), јасенолики јавор (Acer negundo), кисело дрво (Alianthus
glandulosa ), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentlis),
дафина (Elegnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica),
трновац (Gledithia triachantos), жива ограда (Lycium halinifolium), петолисни
бршљен (Parthenocisus inserta), касна смреза (Prunus serotina), јапанска фалопа
(Reynoria syn.Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест
(Ulmus pumila).
За све зелене површине, бирати биљне врсте чији омотач плодова не изазива
проклизавање (Дивљи кестен -Aesculus hippocastanum ), врсте чији плодови не
оштећују аутомобиле (врсте из рода Prunus: Црвенолисна шљива - Prunus
cerasifera; Црвенолисна трешња – Prunus x cistena), као и врсте чији коренов
систем не подиже асфалт и стазе (Липа-Tili sp., Бела топола- Populus alba).

6.6.

Сакупљање и одношење отпада

Одношење отпада је организовано од стране Јавно комуналног предузећа
“Комуналије“ Сремска Митровица на Регионалну депонију комуналног отпада са
центром за рециклажу, удаљену 5km од Сремске Митровице која се налази у селу
Шашинци.
Капацитет овог центра је за гравитационо подручје од преко 200 000 становника
(Сремска Митровица, Шабац и у планском периоду и општина Богатић) са
годишњом количином отпада од 140 890 m3.
Основни предуслови за несметано прикупљање и изношење комуналног отпада
унутар обухвата Плана су:
x

Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају
минималну ширину 3,6m, висину пролаза 4,0m и носивост коловоза већу од
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максималне носивости специјалних возила-смећара, чија је просечна бруто
тежина 18 тона;
У случају потребе за одлагањем комуналног отпада планирати једну или
више канти запремине 120 l или контејнере запремине 1,1m 3. Предвиђена
места морају бити у нивоу коловоза или са обореном ивицом према
коловозу, због покретљивости контејнера или канте и лакше манипулације
истим.
За планирани објекат, број и врста судова за одлагање секундарних
сировина (папир, пластика, метал) зависи од делатности која се организује.
Отпад из производње решаваће се у складу са технолошким поступком у
складу са постојећом и планираном наменом комплекса. За отпад настао у
процесу технолошког процеса чишћења, пре складиштења у силос
планирати простор за смештај контејнера за отпад од жита. Ова врста
отпада јавља се само у периоду пријема житарица и препорука је да
инвеститор изнајми контејнер за тај период и уговори одвоз са надлежним
предузећем за ту врсту послова.
Санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад у
обухвату Плана,
Забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора
опредељених за ту намену, у простору обухвата Плана, непосредном и
ширем окружењу ( атару );
Поступање и управљање опасним отпадом и отпадом посебних токова,
вршиће се преко оператера који поседује дозволу за управљање опасним
отпадом, у складу са законском регулативом.
Гасоводна инфраструктура

Насеље Манђелос није гасификовано, али је планирана гасификација свих
насељениох места на територији Града Сремска Митровица.
За простор радне зоне планира се, када се за то стекну услови, прикључење на
мрежу.
Планирана је изградња прикључног гасовода и изградња дистрибутивне
гасоводне мреже, која је у функцији напајања потрошача у оквиру радне зоне.
Правила уређења и изградње
Услови за прикључне гасоводе радног притиска 4-10 bar и дистрибутивне 1-4
bar
При изради техничке
правилнике, који

документације, неопходно
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третирају гасоводе притиска до 16 bar, као и техничке услове за изградњу
гасовода и објеката у заштитном појасу гасоводних објеката.
Растојање полиетиленског гасовода од темеља објекта мора бити најмање
1,0m за гасовод радног притиска 1-4 bar и 3 m за гасовод радног притиска 4-10
bar.
Минимална висина надслоја у односу на укопани гасовод у зеленој површини је
0,8 m.
Минимална висина надслоја у односу на укопани гасовод у тротоару
(рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.
Минимална дубина укопавања, при укрштању гасовода са улицама износи 1,35
m.
Изузетно дубина укопавања гасовода може да буде и већа од 2,0 m, при чему
се предузимају посебне мере техничке заштите.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
7.1. Заштита непокретних културних добара
На простору обухвата Плана нису констатована археолошка налазишталокалитети, тако да важе опште мере заштите археолошког наслеђа.
За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите:
- Обавезно је прибављање услова и мара заштите по сваком захтеву
Инвеститора за изградњу;
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода
приликом извођења земљаних радова на изградњи;
- Обавезно стварање зоне заштитног зеленила дуж границе обухвата Плана;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се
налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним
добрима;
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради
истраживања локације;
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Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање,
заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;
Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика
културе у Сремској Митровици.

7.2.

Заштита природних добара

Ради заштите биодиверзитета урбано-аграрних површина и очувања квалитета
ваздуха, неопходно је подизање заштитног зеленила ободним делом планираних
радних површина и околних садржаја.
За потребе подизања заштитног зеленила, неопходно је:
•
Зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење
разноврсности врста и физиогномије, тј.спратовности дрвенасте вегетације;
•
Минимална ширина вишеспратног зеленог појаса треба да износи 5m.
Препоручује се примена најмање два реда високог зеленила у комбинацији са
жбунастом и травном вегетацијом;
•
У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су
највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима;
•

Избегавати примену алергених врста;

•
Приликом формирања
заштитног зеленила
према фрекфентној
саобраћајници – Р116:1041 (Манђелос – Сремска Митровица 2 ) избегавати садњу
врста са јестивим плодовима које би привукле животиње и повећале њихов
морталитет;
•
На граници предметног простора са околним ораницама пожељно је
избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине
одређених паразита пољопривредних култура или воћака. То су врсте Berberis sp.,
Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo и сл.
Минимална површина под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5ha
износи 30%, за комплексе 1-5ha износи 25%, а за комплексе 0,2-1ha износи 20%.
Озелењавање површина унутар појединачних радних комплекса треба да
фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте као и примерке егзота за које је
потврђено да се добро адаптирају датим условима средине а, по могућности, не
спадају у категорију инвазивних. Паркинг равномерно покрити високим
лишћарима.
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У појасу од 500m од еколишког коридора нису прихватљива планска решења
чијом се применом нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих
зависи функционалност коридора, опстанак врста и очување станишних типова.
У појасу од 200m од еколишког коридора могућа је изградња укопаних складишта
уколико се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз
примену грађевинско – техничких решења којим се обезбеђује спречавање
емисије загађених материја у околни простор. Изградња објеката могућа је и
уколико ниво емитоване буке и начин осветљавања не делују на коридор.
Сагласно одредбама Закона о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16,
95/18 и 95/18-др.закон), забрањено је испуштање непречишћених и недовољно
пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент. Зауљене отпадне атмосферске
воде морају бити прикупљене системом непропусних дренажних канала/цеви за
потребе пречишћавања на сепаратору уља и масти. Квалитет пречишћеног
ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализацију
отпадних вода у складу са правилима одвођења и предтретмана отпадних вода,
односно у крајњи реципијент према захтевима Уредбе о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(''Сл.гласник РС'' бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Предузети адекватне мере херметизације на местима потенцијалног ризика од
емисије загађујућих материја у спољашњу средину, као и пречишћавање
евентуалних продуката емисије, сагласно Уредби о граничним вредностима
емисија загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања, осим
постројења за сагоревање (''Сл.гласник РС'' бр. 111/15) и Уредби о мерењима
емисија загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања
(''Сл.гласник РС'' бр. 5/16). Правна лица и предузетници дужни су да примењују
техничке мере у циљу смањења емисије честичних материја из складишних и
других објеката, а у складу са Законом о заштити ваздуха (''Сл.гласник РС'' бр.
36/09 и 10/13).
Управљање отпадним материјама погодним за рециклажу вршити сагласно
одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за
добијање енергије (''Сл.гласник РС'' бр. 98/10) и сродних законских аката.
Грађевинско – техничким решењима у свим сегментима управљања отпадом
обезбедити заштиту од акцидентног расипања, пожара и сл. За привремено
одлагање отпада, који се не може искористити као секундарна сировина,
планирати одговарајуће посуде/уређаје до опремања на крајње одлагање на
законски прописан начин.
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Обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или
палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну
вредност, иста пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме
све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.
Предлог дрвенастих врста за пошумљавање према типу станишта/земљишта:
Аутоморфна земљишта типа чернозем: храст медунац (Quercus pubescens),
храст лужњак (Quercus robur), храст цер (Quercus cerris), јавор жешља (Acer
tataricum), јавор клен (Acer campestre), дивља крушка (Pyrus pyraster), удика
(Viburnum lantana), трњина (Prunus spinosa), глог (Crataegus monogyna), дивља
ружа (Rosa canina), калина (Ligustrum vulgare), свиб (Cornus sanguinea).

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:
 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04,
36/2009, 72/2009, 43/2011 – одлука УС);
 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС"
бр, 135/04, 88/2010.);
 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04.
35/2009.);
 Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС"
бр. 54/92) и других важећих прописа у овој области.
У простору обухвата Плана објекти по појединачним комплексима морају бити
изграђени у складу са наведеним важећим законима и правилницима који
регулишу конкретну област изградње. При пројектовању и извођењу радова као и
при употреби одређенох материјала имати у виду намену објекта са становишта
коришћења и одржавања, избором материјала водити рачуна о њиховој
отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
На планираним комплексима обезбедити спречавање свих облика угрожавања
животне средине у фазама изградње и функционисања објеката. Усагласити и
решења инфраструктуре и потенцијалних извора загађења са свим постојећим
прописима, како би се обезбедила заштита ваздуха, земљишта и вода.
Мере заштите животне средине спроводиће се у складу са Законом о заштити
животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др.закон,
72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16 и 95/2019.).
На појединачним комплексима, приликом обављања делатности (складиштење
житарица, уљарица, воћа и поврћа ....), обезбедити све неопходне санитарнохигијенске услове (вентилација, осветљење, редовно одржавање, издвајање
отпадних материја и др.).
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Озелењавањем радне зоне обезбедиће се заштита простора од ширења
последица загађивања саообраћајем који се одвија на парцели али и од утицаја
радне зоне на околно пољоривредно земљиште. Врсте за озелењавање треба да
буду из групе отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном функцијом,
под условом да не припадају групи инвазивних. Применом зеленила обезбедиће
се вишеструк позитиван утицај на животну средину ( неутрализација непријатних
мириса, буке, заштита од прашине и др.), а визуелно ће се унапредити амбијент
простора. С обзиром да се предметни простор налази унутар радне зоне,
неопходно је успоставити мониторинг ваздуха и пратити резултате. Основни циљ
мониторинга јесте да се прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће
материје, као и њихов утицај на околину.
Праћење и контрола квалитета ваздуха на предметном подручју обављаће се у
складу са Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Службени
гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и другим подзаконским актима.
Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила
његова деградација услед продирања опасних материја. Земљиште треба
контролисати у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог
испитивања ("Службени гласник РС", број 23/94).
Заштита вода на обухваћеном простору оствариће се у складу са Законом о
водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 –
др. Закон ), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у
воде и роковима за њихово достизање ( "Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и
1/16), и др. важећом законском регулативом.
Неопходно је обезбедити оцеђивање вода са паркинга и манипулативних
површина.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг,
манипулативне површине) и отпадне воде од чишћења и прања објеката, пре
улива у реципијент, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља,
таложник).
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног
комуналног предузећа.
Посебну пажњу усмерити на успостављању ефикасног система управљања
отпадом.
Неопходно је класификовати врсте отпада који ће се генерисати у оквиру
планираног комплекса: комунални чврст отпад, рециклабилни отпад, отпад који
настаје у процесу складиштења. Одлагање отпадака на местима која нису
одређена за ту намену није дозвољено, као и одлагање отпадака пре издвајања
отпадака који се могу користити као секундарне сировине. Управо из тог разлога,
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унутар комплекса потребно је планирати одговарајући простор за одлагање и
привремено складиштење отпадних материја до тренутка одношења.
Поступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о
управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и
14/16, 95/18 – и др. закон), Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10) и Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који
се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ( "Службени
гласник Републике Србије", бр. 98/10 ).
Рад постројења ( силоси ) као и транспорт, који је саставни део пословног
комплекса, представљају значајан извор буке. Ради заштите од прекомерне буке
потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде
прелазио дозвољене вредности у околној животној средини у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10)
предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке на
животну средину.
Потенцијалне проблеме са аспекта угрожавања и заштите животне средине треба
посебно проучити, а у оквиру инвестиционих програма за изградњу објеката
инвеститор је у обавези да поднесе захтев за одлучивање о потреби израде
студије процене утицаја на животну средину надлежном органу за заштиту
животне, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08)
Мере заштите и унапређења животне средине
Са циљем контроле утицаја планираног објекта на животну средину, као и њено
унапређење предузете су следеће мере:
а) Снабдевање санитарном водом предвиђа се преко прикључка на јавни
водовод.
б) У непосредној близини улаза у комплекс предвиђено је место за канте за
прикупљање комуналног отпада. У комплексу је предвиђен и палто за
контејнере за одлагање отпада од житарица и других производа и
комуналног отпада.
ц) Травнате површине и засади листопадног, четинарског дрвећа и
жбуновитог растиња предвиђени су и позиционирани тако да објекат штите
од ветра, буке и аерозагађења. Поред тога, значајно унапређују начин и
квалитет боравка у отвореном простору.
г) Све саобраћајнице и пешачке комуникације сведене су на минимум који
захтева циркулација саобраћаја тако да је објекат под минималним
утицајем акумулиране топлоте коју одају приликом хлађења.
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д) У оквиру објекта нема никаквих активности које би угрозиле животну
средину у смислу оштећења, загађења или деградирања воде, ваздуха и
земљишта.
9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода и уништавања од
утицаја на уређење и изградњу простора Плана подразумевају придржавање
одредби:
 Закона о заштити од пожара ("Службени лист РС" бр. 37/88) и ("Службени
гласник РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005, 11/2009 и 20/2015. 87/2018 и
87/2018 и др. Закон ),
 Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску
мрежу за гашење пожара ( ''Службени гласник РС'', бр.3/2018),
 Правилника за електроинсталације ниског напона ( ''Службени лист СР'', бр.
28/95 ),
 Правилника о заштити објеката од атмосферских пражњења (''Службени
лист СР, бр. 11/96),
 Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичком подручју (''Сл. лист СФР'', бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90),
 Закона о одбрани («Службени гласник РС» бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 и
48/94, 116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015. и 36/2018.) и других важећих
прописа и норматива везаних за ове области.
 Претходним условима заштите од пожара не постоје посебни услови осим
да се граде саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан
приступ и пролаз ватрогасних возила и њихово маневрисање за време
гашења пожара. У складу са Условима Министраства унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сремској
Митровици, Одсек за превентивну заштиту бр.217-2369/20 од 13.02.2020.
године. Потребно је приликом планирања и касније приликом пројектовања
придржавати се Закона о заштити од пожара и свих правилника који
третирају ову област.
 Заштита од елементарних непогода техничко-технолошких удеса и
организација простора од интереса за одбрану земље базира се на
минимизацији ризика по људско здравље и животе, природне и створене
вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим
појавама. У зависности од процене степена угрожености, планирање и
уређење простора за потребе одбране, подразумева примену одговарајућих
просторних и урбанистичких мера.
 Просторна решења и планирана изградња у простору обухвата Плана
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мора бити урађена у складу са законском регулативом из области
заштите од пожара, заштите од елементарних непогода и заштите у
случају потреба значајних за одбрану.
Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине
70МЦС. Како би се објекти заштитили од оштећења од земљотреса, а
поготово производни и складишни објекти, а да би се избегли акциденти,
потребно је приликом планирања, пројектовања и изградње објеката
применити све Законом прописане мере заштите које се односе на
изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине
70МЦС. Новопланиране садржаје реализовати у складу са Правилником
о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима ( ''Сл. Лист СФРЈ'', бр. 52/9), као и у складу са
Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката
који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима ( ''Сл. Лист СФРЈ'',
бр. 39/64).
Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди
немогућност ширења пожара, у складу са Законом о заштити од пожара.
Планом су обезбеђени приступи противпожарним возилима до свих
грађевинских парцела.
Водити рачуна о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа
и припадајућих трансформаторских станица. Ради предупређивања заштите
од пожара потребно је обезбедити алтернативну саобраћајну приступачност,
лимитирану спратност и густину изграђености, и адекватну међусобну
удаљеност објеката. Објекте треба градити од негоривих материјала
( опеке, бетона и сл. ). Поред тога конструкција објеката треба да буде
прописане сеизмичке отпорности, а елементи конструкције треба да
имају одређени степен ватроотпорности који одговара пожарном
оптерећењу. Услови везани за заштиту од елементарних непогода
такође подразумевају примену истих мера, уз додатне мере ( снегобрани,
ветрозаштитне шумске и вештачке баријере, громобрани, итд. ).
Подручје насеља Сремска Митровица спада у зону угрожену земљотресима
јачине VII МЦС. Основна мера заштите од земљотреса представља примену
принципа асеизмичког пројектовања објекта, односно примену сигурносних
стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о
техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким
подручјима ( ''Службени лист СФРЈ'' број 31/81, 49/83, 21/88 и 52/90).
У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да овај орган нема
посебних услова у погледу мера заштите од пожара, као и да је у фази
пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим
инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од
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пожара
утврђене
важећим
законима,
техничким
прописима,
стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од
пожара.
 Издати услови у погледу мера заштите од пожара могу бити саставни део
локацијских услова , на основу којих се издаје решење о грађевинској
дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл. 138
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др.закон и 9/2020).
 Пре издавања локацијских услова потребно је од стране надлежног за
заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од
пожара и експлозија сходно чл. 16. Уредбе о локацијским условима (
''Сл.гласник РС'', бр. 35/15 и 114/15, и 17/2017.) узимајући у обзир да због
специфичности објеката План детаљне регулације не може садржати све
неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу објеката, односно
све услове заштите од пожара и експлозија.
10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Енергетски објекти се граде у складу са Законом којим се уређују услови и начин
уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња
објеката, техничким и другим прописима, а по претходно прибављеној енергетској
дозволи која се издаје у складу са овим Законом. Енергетска дозвола се подноси
уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетска дозвола се прибавља за
изградњу објеката за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у
термоелектранама - топланама електричне снаге 1 МW и више и укупне топлотне
снаге 1 МW и више. Енергетска дозвола није потребна за изградњу енергетских
објеката који се граде у складу са Законом којим се уређује јавно-приватно
партнерство и концесије. Новим Законом о планирању и изградњи прецизно су
дефинисани најважнији појмови унапређења енергетске ефикасности и
енергетских својстава објеката, односно то се односи на:
x смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење
одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова
пројектовања, планирања и изградње објекта,
x стварно потрошену или оцењену количину енергије која задовољава
различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта
(то укључује грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и
осветљење).
Сагласност нашој националној стратегији, један од пет основних приоритета је
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рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске
ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије од крајњих
корисника
услуга.
Ако је енергија потребна за грејање, припрему топле воде, вентилацију и
климатизацију објекта као и унутрашњу расвету у дозвољеним границама објекат
се оцењује као енергетски ефикасан.
Нови Закон је предвидео енергетско сертификовање зграда. Енергетски сетификат
зграде мора да садржи референтне вредности како би се потрошачима омогућила
енергетска својстава зграде као и препоруке за економски повољно побољшање
енергетских својстава зграде. Енергетска ефикасност објекта постаје његова битна
предност на тржишту некретнина. Мера постигнуте ефикасности сертификује се
атестом на основу прописаних и остварених вредности термичке заштите објекта и
утрошене енергије за грејање и остале потребе зависно од намене. Кључни
показатељ је годишња потрошња енергије сведена на површину стамбеног
објекта. Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују
његову меру изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар,
влага,
сунчево
зрачење).
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта као и
одговарајућим избором конструктивних и заштитних материјала, може се постаћи
енергетска повољност објеката.
Енергетска ефикасност се постиже и коришћењем ефикасних система грејања,
вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и
коришћење отпадне топлоте и обновљених извора енергије колико је то могуће.

11. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
ДЕЦИ И СТАРИМ ЛИЦИМА
С обзиром да се на предметном простору може очекивати одређени ( мионимални)
број корисника са посебним потребама, треба предвидети пешачке стазе са
рампама, на местима денивелације између разних категорија саобраћајних
површина чиме би били обезбеђени услови за несметано кретање ових лица. Из
истих разлога, код грађевинских објеката, чија кота пода је денивелисана у односу
на коте околних тротоара, треба предвидети, поред степеника, и рампе преко којих
би се омогућило несметано кретање хендикепираних лица.
Поред ових мера, приликом израде пројектне документације за поједине
грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидских
колица као што су: изградња интерних рампи на местима где је то потребно,
прилагођавање улазне партије на објектима, као и одређени број паркинг места за
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хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.
Планирање и пројектовање саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких
прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица које користе лица
са посебним потребама у простору, као и при пројектовању објеката извести у
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалиддитетом, деци и старим особама ( ''Службени гласник РС'', бр. 22/2015).
При изградњи и реконструкцији пешачких саобраћајних површина није дозвољено
формирање вертикалних препрека на правцима кретања пешака. То подразумева
изградњу пешачких површина са континуалним попречним и подужним падовима,
без нагле промене висине, при чему су нагиби ограничени са следећим
максималним вредностима:
•
подужни нагиби у зони рампи за савладавање висинских разлика на
пешачким површинама не могу бити већи од 5%, изузетно 8,3% за кратка
растојања,
•
највиши попречни нагиб пешачких површина управно на правац кретања
пешака износи 2%.

III ПЛАНСКИ ДЕО
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1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.1. Врста и намена објеката који се могу градити и намена објеката чија
је изградња забрањена
У обухвату Плана дозвољена је изградња:
x
x

радно-производних објеката у функцији пољопривреде, складишних објекта
и компатибилних објеката основној намени и
минимално потребне инфраструктурне мреже и објеката који су неопходни
за функционисање планираних појединачних комплекса.

У обухвату Плана није дозвољена изградња чисто стамбених објеката и објеката
са штетним утицајем на животну средину.
У планираном комплексу је могуће становање само као пратећа намена –
наменски стан за чувара.

1.2.

Правила грађења на површинама претежне намене

Правила грађења израђују се за претежну намену, 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.
Правила грађења утврђују се према месним приликама или у складу са актом
којим се уређују општи услови о парцелацији и изградњи.
Правила грађења у зависности од врсте планског документа могу да садрже и
друге услове архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде,
колорита и друго.
Општим правилима изградње дефинишу се основни урбанистички параметри
којима су исказане максималне могућности изградње.
Степен заузетости парцеле представља однос површине под објектима у
односу на површину парцеле и исказује се процентуално. Под површином под
објектима подразумева се збир површина бруто исказане површине габарита
објеката на парцели.
Претежна планирана намена простора у обухвату Плана
пословање и
производња мањег обима у функцији пољопривреде. Урбанистичке мере за
постизање минималног утицаја основне делатности су правилно димензионисање
оптималних капацитета планираних објеката и застртих површина.
Планира се да простор радне зоне буде чисто пословне намене, да нема
становања осим наменског становања ( стан за чувара ). Намене објеката
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комплекса су оне које неће угрожавати животну средину, природне и створене
вредности.
Планиране су следеће намене :
x
x
x
x

чување и складиштење житарица и уљарица,
чување и складиштење воћа и поврћа,
прерада производа из пољоприврде мањег обима и
остале компатибилне делатности из области услуга, производње амбалаже
и слично.

Појединачни комплекси се организују на сопственој парцели ( приступ, улаз,
излаз, паркирање, манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови,
јаме, цистерне, уређаји за пречишћавање и сл.).
У зонама зеленила нису планирани објекти
инфраструктуре како је планом предвиђено.

али

је

могућа

изградња

Није дозвољена изградња стамбених објеката. Могућа је изградња наменског
стана у оквиру пословне зграде ( наменски стан за чувара ).
Није дозвољена изградња објеката са штетним утицајем на животну средину.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине максимално до 2,2
m.
Ограда и стубови ограде постављају се на удаљености од минимално 1,m од
међне линије.
Ограда мора бити транспарентна, односно комбинација пуне и транспарентне.
Минимални степен комуналне опремљености
Саобраћајни приступ, водоводна мрежа, електромрежа и канализација (септичка
јама).
Обавеза прикључка на канализациону мрежу ( током прелазног периода и
активности изградње интегрисане канализације, неопходно је градити хигијенске
непропусне септичке јаме).
Услови за формирање грађевинске парцеле
 Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са решеним
приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом
предвиђена за изградњу.
 Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у
складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким
прописима.
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 Свака катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и
површину који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима
грађења и техничким прописима и која има приступ јавној саобраћајној
површини.
 Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев
власника односно корисника земљишта.
 Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу
правила парцелације дефинисаних овим планом детаљне регулације.
 Минимална величина парцеле је 2000 m2 .
Изграђеност грађевинске парцеле
Градња објеката у радном комплексу ограничена је степеном заузетости од 30% и
индексом изграђености 0,5. Највеће дозвољене вредности индекса изграђености и
степена заузетости се не могу прекорачити, а могу се реализовати мање
вредности.
У оквиру комплекса неопходно је обезбедити минимално 30% озелењене
површине.
Услови за уређење
Све планиране садржаје извести тако да се у што мањој мери наруши природни
амбијент.
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.
Објекте и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да
се уклопе у природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој
мери за завршну обраду (бетон, камен, опека).
Архитектонско-естетско решење објеката у радној зони мора бити пројектовано за
конкретну намену и примерено непосредном окружењу, савременом начину живота и
захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних
савремених и квалитетних материјала.
Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити
несметано континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и
инвалидних лица.
Грађевинска линија одређена је овим планом у односу на међне линије
суседних парцела, и то, на удаљености од минимално 10m од регулационе линије
постојећег или планиране приступне саобраћајнице као и на минималној
удаљености 10m од међне линије суседне парцеле. Грађевинска линија у односу
на државни пут је дефинисана тако да најближи садржаји објеката високоградње
морају бити удаљени минимално 20,0m од ивице земљишног појаса државног пута
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II реда. Поред наведеног, приликом даље израде пројектно-техничке
документације за изградњу објеката у оквиру радне зоне, морај се обезбедити
заштитни појас и појас контролисане изградње на основу члана 33., 34. и 36.
Закона о путевима („Сл.гл.РС, број 41/18).
Удаљење објеката од бочне и задње ивице парцеле
Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта,
а не мање од 10m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са
потребама организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 5m.
Висина објеката
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:

складишни простори П+1,

помоћни објекти П+0.
Код радних објеката у складу са технолошки поступком одређује се највећа
дозвољена висина објеката.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП,
као што су ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни стубови.
Изградња оваквих објеката је унутар грађевинских линија. Дозвољена висина за
рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа
висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је
прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног
саобраћаја. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност
по безбедност и, да не ометају значајно сагледивост објеката.

1.3.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за
паркирање

Саобраћајни прикључак појединачних парцела је предвиђен на планирани приступни
пут. Услови за прикључење на планирану саобраћајницу се у поступку израде
пројектно-техничке документације прибављају од управљача пута.
За објекте повећаног ризика од пожара мора се обезбедити приступни пут за
ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне
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путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризикa од пожара ("Сл. Лист СРЈ", број 8/95).
Паркирање за моторна возила се планира у оквиру сваког појединачног комплекса
радне зоне, на осталом грађевинском земљишту. У оквиру регулационог појаса
државног пута, на јавној површини, не могу се планирати површине за паркирање
моторних возила за потребе радне зоне.
Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса, у близини
пословне зграде, у улазном делу комплекса, на начин да буде добро приступачно и
сагледиво. На паркинг површинама се препоручује садња дрвореда у функцији
стварања заштитног хлада.
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати
претоварно-манипулативне површинеи паркинг површине за теретна возила.
1.4. Услови за грађење (подизање) зелених површина
Зеленило у јавној намени
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од ивице коловоза, а шибље
2,0 m од ивице зелене траке. Растојање између дрворедних садница је најмање 5
m, а у зависности од врсте креће се од 5,0 m до 15,0 m.
Приликом полагања подземних инсталација, неопходно је придржавати се
прописаних минималних удаљености зеленила од инсталација, и то на следећи
начин:
-

Водовод - 1,5 m
ТТ мрежа - 1,5 m
Електрокабл – 1,5 m, (шибље 0,5 m)
Гасовод – 2 до 3m
Топловод - 2 до 3m
Канализација - 2,5 m до 3m.

Зеленило у осталој намени (радне зоне)
Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према
величини комплекса: минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе
преко 5ha -30%, за комплексе 1-5ha - 25%, за комплексе 0.2-1ha - 20%, од чега
компактна пошумљена површина износи минимално пола од укупног зеленила.
Дрвеће садити на удаљености најмање 2m од водова за полагање каблова, а
2,5 m до 3m од објекта што представља оптималну удаљеност.
Удаљеност дрвећа од ограде која се граничи са суседном парцелом не сме бити
мања од:
-

4m – 5m за висока стабла,
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3m – 4m за дрвеће средње висине (ова удаљеност се односи и на воћне
културе)
-

1m – 2m за ниско дрвеће и жбуње

За високо дрвеће се сматра дрвеће спратности I реда чија је висина преко 25m,
средње високо (II реда) је дрвеће висине од 12m до 25m, а ниско дрвеће (III реда)
је висине од 5m до 12m.
Напомена: Мерење се врши од ограде до стабла биљке.

1.5. Услови прикључења објеката на комуналну инфраструктуру
1.5.1. Услови прикључења објекта на водоводну мрежу
Димензионисање прикључка и инсталација завршити на основу хидрауличког
прорачуна који треба бити саставни део Главног пројекта ПГД, а којим се доказује
обезбеђење довољне количине и притиска воде до крајњег корисника унутар
објекта. Расположиви притисак у водоводној мрежи на предметној локацији, у
дану максималне потрошње није већи од 1,50 бара, тако да пројектант треба
предвидети кроз хидраулички прорачун монтажу уређаја за повишење притиска до
крајњег потрошача (хидранта) у мрежи.
За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у
планираним индустријским и радно комерцијалним зонама потребно је обезбедити
воду из сопствених изворишта – бунара, а воду за санитарно хигијенске потребе
прикључењем на јавни водовод.
1.5.2. Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације
Систем одвођења отпадних санитарних вода јавном фекалном канализацијом није
решен на предметној локацији, тако да отпадне воде из комплекса решити преко
водонепропусне индивидуалне септичке јаме која ће се лоцирати на мин. 5m од
објекта у оквиру предметне парцеле.
1.5.3. Услови прикључења објеката на атмосферску канализацију
Атмосферске воде могу се упуштати у зелену површину и отворену каналску
мрежу. За атмосферске воде са зауљаних и запрљаних површина (паркинг,
манипулативне површине), пре улива у природни реципијент, предвидети
одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник) а према условима
надлежне Градске управе.
1.5.4. Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу
Планом су дефинисане површине јавне намене којима ће бити омогућена
изградња дистрибутивног система електричне енергије у виду надземне или
подземне средњенапонске и нисконапонске мреже са потребним бројем напојних
трансформаторских стубних или монтажно – бетонских станица.
72

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

Прикључци за појединачне парцеле оствариваће се са најближег и
најрационалнијег места прикључка на јавну дистрибутивну електро мрежу уз
услове прописане од надлежне електродистрибуције.
1.5.5. Услови прикључења објеката на ТТ мрежу
Планом су дефинисане површине јавне намене којима ће бити омогућена
изградња телекомуникационе надземне или подземне мреже.
Прикључци за појединачне парцеле оствариваће се са најближег и
најрационалнијег места прикључка на телекомуникациону мрежу уз услове
прописане од надлезних предузећа.
1.5.6. Противпожарна мрежа
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у
насељима кроз урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости,
индекс изграђености) и правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија,
висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница,
паркиралиште и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну
примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења.
Технички услови за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозија дефинисани су Правилником о техничким захтевима за заштиту
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр.
31/2005).
У фази пројектовања и изградње планираних објекта са свим припадајућим
инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од
пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим
актима којима је уређена област заштите од пожара.
За појединачне објекте у поступку издавања локацијских услова, на основу којих
се издаје решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити услове заштите
од пожара сходно чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 20/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19),
чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15)
и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16).
2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ
Планирани пословни, производни и складишни објекти као и инфраструктурне
мреже и објекти, организују се у простору који није непосредно окренут
потенцијалним корисницима.
Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на
којој је саграђен главни пословни објекат (гараже, оставе, септичке јаме, бунари,
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цистерне за воду и сл.) организују се у простору који није непосредно окренут
потенцијалним корисницима.
Планирани објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња радних објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m. тј. за
ширину дилатационе разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес
производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине
вишег објекта, с тим да не може бити мањи од 5,0 m.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са
потребама организовања противпожарног пута.
Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша од 2,2 m.
Ограда и стубови ограде постављају се на удаљености од минимално 1,0 m од
међне линије.
Ограда мора бити транспарентна , односно комбинација пуне и транспарентне.
Транспарентна се поставља на подзид висине максимално
0,3 m, а код
комбинације пуне и транспарентне, пуни део не може бити виши од 1,0 m. На
огради оставити простор за пролаз мањих животиња до величине степског ракуна.
Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности.
Ограда, стубови и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
уз услов да висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да је
обезбеђена проточност саобраћаја.
Заштита суседних објеката
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у
оквиру парцеле без утицаја на суседне парцеле.
3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
План се директно спроводи за УЦА, а за УЦБ се обавезно разрађује израдом
урбанистичког пројекта архитектонске разраде локације.За обе урбанистичке
целине потребна је израда пројекта парцелације и препарцелације.

Одговорни урбаниста :
Јелена Савић Лацковић, дипл.инг.арх.
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248.
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, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020),
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 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове
на седници одржаноj 27.11.2020. године,
донела је

7415, сече парцелу број 7422/1, наставља
северном страном парцеле број 7423/1, сече
парцелу број 9052/6 - пут и долази до тачке
2. Из тачке 2 граница мења смер и наставља
ка југу пратећи западну страну пута 9052/6
и 9052/1 до тачке 3. Из тачке 3 граница сече
ту парцелу-пут и наставља источном страном
парцеле број 7502 до тачке 4. Из тачке 4
граница поново мења смер, сече парцелу број
7502 - пут и скреће на запад пратећи јужне
стране парцела беој 7506/1, 756/2, 7507/3,
сече пут - парцелу број 7528/1 и наставља у
истом смеру јужном страном парцеле број
76, сече парцелу - пут број 5942, наставља у
истом смеру јужним границама парцела број
74 и 72, долази до пута - парцела број 5940/1,
сече је и долази у тачку 5. Из тачке 5 граница
мења смер и иде на север пратећи западну
страну парцела број 5940/1 и 9051/1, односно
западну страну пута до тачке 1 затварајући
границу обухвата Плана.

ОДЛУКУ

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЛЕКСА
ГРАДСКОГ СТАДИОНА У ЗОНИ
КПЗ-А

Плански основ за израду Плана је Генерални
урбанистички план Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“
број 4/2015). Генералном наменом површина на нивоу урбанистичких зона у простору
обухвата Плана планирана је зона казненопоправне установе.

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације комлекса градског стадиона
у зони КПЗ-а у Сремској Митровици (у даљем
тексту: План).

Концепцијом развоја, заштите и уређења
простора планирани су циљеви уређења
и изградње Града.
Постављени су основни циљеви развоја међу
којима је и обезбеђење просторних услова за
основне насељске функције - становање, рад
и рекреацију и изградњу и опремање мреже и објеката инфраструктуре, у складу са
пројектованим потребама становника и свих
насељских функција, одрживо коришћење
природних и створених ресурса и заштита
животне средине.

Члан 2.
Оквирна граница обухвата планског подручја
заузима простор око 78,68ha.
Граница обухвата плана иде из тачке 1 из
северозападне тачке парцеле број 9051/1 пут и иде на исток, пратећи северну страну
те парцеле, северну страну парцеле број
7412, сече парцеле број 7413/1 и 7414/1,
даље прати северну границу парцеле број

Предлогом одређивања површина јавне
намене планирано је да су у јавној намени
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намени, а на осталом земљишту објекти у
складу са планираном наменом.
Простор обухвата Плана уредиће се тако да
се усклади са постојећим наменама и објектима пре свега казнено - поправне установе
уз развој планираних намена спорта, рекреације, уређеног зеленила и становања.

Простор обухвата Плана се налази у
Градској целини 4 - Северни део насеља
Сремска Митровица где доминира породично
становање урбаног типа средњих густина, а
присутни су још централни садржаји, атлетски
стадион и два специфична садржаја (казненопоправна установа и садржаји специјалне
намене).

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштитепланског подручја са
структуром основних намена простора и коришћења земљишта

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора

Планом се обезбеђују просторни услови за
развој простора обухвата са циљем унапређења
развојних могућности казнено - поправне установе у смислу пружања туристичких услуга
и спортских услуга уз коњички спорт везан
за постојећу ергелу.

Уређење простора у обухвату плана заснива
се на начелима континуалног планирања и
принципима одрживог развоја и рационалним коришћењем земљишта.

Планом се стварају и услови за прибављање
земљишта у јавној намени за изградњу објеката
у јавној намени из области спорта, рекреације
и као и стварање услова за реализацију
нових спортско - рекреативних садржаја
(нови градски стадион) и развој туристичких
садржаја уз њих.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја
Циљ доношења плана је стварање планског
основа за реализацију планских поставки
ГУП-а, односно стварање могућности за :

Концептом развоја планирано је и обезбеђење
просторних услова за озелењавање и
хортикултурно уређење тог дела Града,
формирање зелених површина јавног
коришћења у оквиру секундарних градских
центара, повећање процентуалног учешћа
зелених површина у оквиру свих зона основне
намене, развој линијског и заштитног зеленила
и повезивање свих категорија зеленила у
систем зелених површина и обезбеђење
заштите животне средине.


уређење пратећих садржаја уз казнено поправну институцију, а то је формирање
и изградња хиподрома са правилном
диспозицијом у односу на стране света
и техничке захтеве коњичког спорта за
потребе постојеће ергеле и други спортски
саджаји,

стварање просторних услова за изградњу
градског стадиона са пратећим садржајима,
и

У оквиру планираних спортско - рекреативних
површина, потребно је озеленети 40% површине
комплекса. Спортско - рекреативне површине
треба да буду заштићене од ветра и добро
повезане са осталим деловима насеља. Зеленило
спортско - рекреативних површина треба да
буде распоређено да створи сенку на јужним
експозицијама.


изградњу неопходне инфраструктуре
и уређењем зелених површина у јавној
намени.
Простор обухвата Плана користиће се за
уређење слободних површина и прибављање
земљишта у јавну намену. На земљишту у
јавној намени градиће се објекти у јавној
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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.

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.

Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Решење да се за
План детаљне регулације комлекса градског
стадиона у зони КПЗ-а у Сремској Митровици
не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, донето од стране Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Градске управе
за пољопривреду и заштиту животне средине
број 501-134/2020-XI.

Правила грађења могу да садрже и друге услове
архитектонског обликовања, материјализације,
завршне обраде, колорита и друго.
Планом се у складу са посебном наменом
земљишта одређује и другачија парцелација,
те ће План дати и предлог плана парцелације
који ће јасно дефинисати простор за градску
обилазницу пре свега.

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

Планом ће се обезбедити услови заштите
природних и културних добара.
Члан 7.
Израда Плана поверава се Ј.П. за послове
урбанизма „Урбанизам“ из Ср. Митровице.
Рок за израду плана је 180 дана.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 8.
Финансирање израде плана је из буџетских
средстава Града Сремска Митровица.

Број: 350-239/2020-I

Члан 9.
Излагање материјала на рани јавни увид у
трајању од 15 дана обавиће се у згради градске
куће Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13 у Сремској Митровици.

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

Нацрт Плана детаљне регулације, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид у трајању од 30 дана у згради градске куће Града Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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249.
На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“ бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ“ 42/2002-одлука СУС и „Сл. Гласник РС“ 80/2002,
80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС,
47/2013 и 68/2014 – др. Закон,95/2018 и 99/2018 – одлука УС), члана 15. и 41. Статута града
Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019 – испр.)
и члана 13. став 2. Одлуке о градским управама („Службени лист града Сремска Митровица“,
бр. 2/2018) Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана27.11.2020.године, доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији града Сремска Митровица.
Члан 2.
Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Сремска
Митровица, утврђене су четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима града, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва зона
(град), друга зона (град), трећа зона (град) и четврта зона сеоска подручја на територији града
Сремска Митровица и подручја изван насељеног места, с тим што је прва зона утврђена као
најопремљенија зона.
Просечне цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2021. годину на територији града Сремска Митровица износе:
*цене у табели су исказане у динарима

ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште

Прва зона

НАЗИВ ЗОНЕ
Друга
Трећа зона
зона

Четврта
зона

773,00

635,00

780,00

321,00

-----------

-------------

200,00

100,00
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3. Шумско земљиште

27. 11. 2020.

4. Станови

84.910,00

------------61.880,00

5. Куће за становање

50.753,00

37.874,00

31.962,00

16.637,00

91.233,00

91.233,00

51.700,00

12.000,00

41.501,00

21.558,00

21.558,00

5.000,00

6. Пословне зграде и други (надземни
и подземни) грађевински објекти
који служе за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

-----------

39,00

39,00

52.521,00

52.521,00

Земљиште које је у Катастру непокретности уписано као земљиште у грађевинском
подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у трећој и четвртој зони, и које
се користи искључиво за гајење биљака,односно садног материјала, односно шума, за сврху
утврђивања основице пореза на имовиму разврстава се у пољопривредно, односно шумско
земљиште, те ће бити примењена цена по квадратном метру за ту врсту непокретности.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица“ и на званичној
интернет страници града Сремска Митровица.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Сремска Митровица“, а примењује се од 01.01.2021.године до 31.12.2021. године, а престаје
да важи Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“, бр. 17/2019).

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 436-336/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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250.
На основу члана 6., члана 7а. и
члана 38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“ бр.26/2001, „Сл.
лист СРЈ“ 42/2002-одлука СУС и „Сл. Гласник
РС“ 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – др.
Закон,95/2018, 99/2018 – одлука УС и 86/2019),
члана 36. Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину (‘’Службенигласник РС ‘’, бр. 47/2013), члана 15. и
члана 41. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) и члана 13. став 2. Одлуке
о градским управама („Службени лист града
Сремска Митровица“, бр.2/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници од
27.11.2020.године, донела је

У делу Одлуке „Списак зона за
утврђивање пореза на имовину“ који је саставни
део ове одлуке, у делу „Друга зона“, списку
улица које улазе у ову зону иза редног броја
51) додају се називи улица под следећим
редним бројевима: 52) Карађорђева, 53)
Деспота Стефана, 54) Нушићева, 55) Симеуна
Пишчевића, 56) Подрињска и 57) Насеље
Стари мост.
У преосталом делу Одлука остаје
неизмењена.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у «Службеном
листу града Сремска Митровица’’, а
примењује се од 01.01.2021. године.

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА
И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 436-337/2020-I

Члан 1.

Дана: 27.11.2020.године
Mења се Одлука о одређивању зона
и најопремљеније зоне на територији града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“ бр. 17/17) у члану 2.
став 1. па уместо речи „пет“ која се односи на
зоне на територији града Сремска Митровица
за утврђивање пореза на имовину, треба да
стоји реч „четири“.

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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251.
На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

ОДЛУКУ

I
ДОНОСИ СЕ Прва измена плана и
програма пословања за 2020.годину Привредног
друштва „Градско становање” доо Сремска
Митровица.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-116/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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ȾɊɍɒɌȼɈ ɋȺ ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɈɆ ɈȾȽɈȼɈɊɇɈɒȶɍ ɁȺ ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ ɋɌȺɆȻȿɇɈȽ
ɂ ɉɈɋɅɈȼɇɈȽ ɉɊɈɋɌɈɊȺ „ȽɊȺȾɋɄɈ ɋɌȺɇɈȼȺȵȿ“ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ

ɉɊȼȺ ɂɁɆȿɇȺ
ɉɅȺɇȺ ɂ ɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
ɁȺ 2020. ȽɈȾɂɇɍ

ɇȺɁɂȼ:
ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ

Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ȺȾɊȿɋȺ:

ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ „Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɭɥ. Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ ɩɪɜɨɝ ɛɪɨʁ 5

ɈɋɇɂȼȺɑ:

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ:

81.10 ɍɫɥɭɝɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɆȺɌɂɑɇɂ ȻɊɈȳ: 21219525
ɉɂȻ:

109662829

ɨɤɬɨɛɚɪ 2020. ɝɨɞɢɧɟ
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ɋȺȾɊɀȺȳ

1.ɈɉɒɌɂ ɉɈȾȺɐɂ
2.ȺɇȺɅɂɁȺ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɍ 2020. ȽɈȾɂɇɂ
3.ɐɂȴȿȼɂ ɂ ɉɅȺɇɂɊȺɇȿ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɁȺ 2020-2021
4.ɉɅȺɇɂɊȺɇɂ ɂɁȼɈɊɂ ɉɊɂɏɈȾȺ ɂ ɉɈɁɂɐɂȳȿ ɊȺɋɏɈȾȺ
5.ɉɅȺɇɂɊȺɇɂ ɇȺɑɂɇ ɊȺɋɉɈȾȿɅȿ ȾɈȻɂɌɂ ɂ ɉɈɄɊɂȶȺ ȽɍȻɂɌɄȺ
6.ɉɅȺɇ ɁȺɊȺȾȺ ɂ ɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȺ
7.ɄɊȿȾɂɌɇȺ ɁȺȾɍɀȿɇɈɋɌ
8.ɉɅȺɇɂɊȺɇȿ ɇȺȻȺȼɄȿ
9.ɉɅȺɇ ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɏ ɍɅȺȽȺȵȺ ɂ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȺ
10. ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆ ɁȺ ɄɈɊɂɒȶȿȵȿ ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ ɁȺ ɉɈɋȿȻɇȿ
ɇȺɆȿɇȿ
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1. ɈɉɒɌɂ ɉɈȾȺɐɂ
1.1. ɋɬɚɬɭɫ.ɩɪɚɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɉɭɧɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɢɦɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ : Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ „Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɋɤɪɚʄɟɧɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɢɦɟ: „Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɞ.ɨ.ɨ. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɋɟɞɢɲɬɟ: ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ ɩɪɜɨɝ ɛɪɨʁ 5
Ɉɩɢɫ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ: Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɪɭɠɚʃɚ ɍɫɥɭɝɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɉɪɟɬɟɠɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ: 81.10 ɍɫɥɭɝɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ:
- 68.20 ɂɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ɜɥɚɫɬɢɬɢɯ ɢ ɥɢ ɢɡɧɚʁɦʂɟɧɢɯ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ʃɢɦɚ
- 42
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ
- 43
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ
- 43.21 ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
- 43.22 ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ
- 43.29 Ɉɫɬɚɥɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɨɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɭ
- 43.31 Ɇɚɥɬɟɪɢɫɚʃɟ
- 43.32 ɍɝɪɚɞʃɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
- 43.33 ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɞɧɢɯ ɢ ɡɢɞɧɢɯ ɨɛɥɨɝɚ
- 43.34 Ȼɨʁɟʃɟ ɢ ɡɚɫɬɚɤʂɢɜɚʃɟ
- 43.39 Ɉɫɬɚɥɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɪɚɞɨɜɢ
- 43.91 Ʉɪɨɜɧɢ ɪɚɞɨɜɢ
- 43.99 Ɉɫɬɚɥɢ ɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ
- 80.20 ɍɫɥɭɝɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
- 81.21 ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɱɢɲʄɟʃɚ
- 81.22 ɍɫɥɭɝɟ ɨɫɬɚɥɨɝ ɱɢɲʄɟʃɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ
- 81.29 ɍɫɥɭɝɟ ɨɫɬɚɥɨɝ ɱɢɲʄɟʃɚ
- 81.10 ɍɫɥɭɝɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ: 21219525
ɉɨɪɟɫɤɢ ɢɧɞɟɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ ɛɪɨʁ - ɉɂȻ: 109662829
1.2.

ȼɂɁɂȳȺ ɂ ɆɂɋɂȳȺ ɉɊȿȾɍɁȿȶȺ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ ɞɚɧɚ 26.07.2016 ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɟɥɚ Ɉɞɥɭɤɭ ɨ
ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ „Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɪɚɞɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ, ɭɪɟɻɟʃɚ, ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ, ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɞɚɜɚʃɚ ɭ
ɡɚɤɭɩ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɝɚɪɚɠɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɤɚɨ
ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɢ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ.
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Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɫɟ ɨɫɧɢɜɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ (
„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ.36/11, 99/11, 83/14 – ɞɪ. Ɂɚɤɨɧ ɢ 5/15), Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ( „ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪɨʁ 15/16), Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪɨʁ 129/2007 ɢ 83/2016 . ɞɪ.ɡɚɤɨɧ) ɢ ɋɬɚɬɭɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“ ɛɪɨʁ 13/2012).
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɫɧɢɜɚɱɚ, ɩɨɤɪɟɧɭɬɚ ʁɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɤɨɞ Ⱥɝɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɟ.
„Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɞ.ɨ.ɨ. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɟɛɟ ɜɢɞɢ ɤɚɨ ɩɨɭɡɞɚɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɭ ɫɜɨʁɢɦ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɫɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɢɦ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɞɧɨɫɨɦ ɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ
ɜɪɲɟʃɚ ɭɫɥɭɝɚ, ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɚ ɩɨɲɬɭʁɭʄɢ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ, ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ.

1.3 ɋɌɊȺɌȿɒɄȺ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺ
ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɡɚɤɨɧɢ, ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬɢ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɚɤɬɚ ɤɨʁɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɪɚɞ, ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ,
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ „Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɞ.ɨ.ɨ. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɭ:
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ( „ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ.36/11, 99/11, 83/14 – ɞɪ.
Ɂɚɤɨɧ
ɢ 5/15)
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ( „ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪɨʁ 15/16)
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪɨʁ 129/2007 ɢ 83/2016 .
ɞɪ.ɡɚɤɨɧ)
- ɋɬɚɬɭɬ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“ ɛɪɨʁ
13/2012)
- Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ „Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ (ɛɪɨʁ 023-56/2016-I)
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɧɚɛɚɜɤɚɦɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪɨʁ 124/2012, 14/2015 ɢ 68/2015)
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɪɚɞɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪɨʁ 24 ɢ 61/05)
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪɨʁ 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013, 142/14 ɢ 68/15 –ɞɪ-ɡɚɤɨɧɚ)
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɡɝɪɚɞɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ.104/2016)
-Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ.72/2011, 88/2013 ɢ 105/2014)
- ɍɪɟɞɛɚ ȼɥɚɞɟ Ɋɋ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ ɢ ɨɬɭɻɟʃɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ
ɩɨɝɨɞɛɨɦ, ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɫɬɜɚɪɢ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɢɫɦɟɧɢɯ ɩɨɧɭɞɚ ( ɛɪɨʁ 24/2012)
- Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɭ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“ ɛɪ.17/2016)
- Ɉɞɥɭɤɚ ɨ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɩɥɚɠɢ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“ ɛɪ.3/2017).
1.4. ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɂ ɋɊȿȾȵɈɊɈɑɇɂ ɉɅȺɇ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ ɂ ɊȺɁȼɈȳȺ
„Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ Ⱦ.Ɉ.Ɉ. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ
ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɟ ɭ ɦɨɞɟɪɧɭ ɫɟɪɜɢɫɧɭ ɤɨɦɩɚɧɢʁɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɭ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ ɧɚɫɬɭɩ ɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɭ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɨɪɢ ɫɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɨɦ, ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɨɮɢɬ ɢ ɡɚɞɪɠɢ ɩɨɡɢɰɢʁɭ
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ɛɪɡɨɝ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɝ ɩɪɭɠɚɨɰɚ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɤɚɨ ɬɟɤɭʄɟɝ ɬɚɤɨ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɦ, ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɭ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɝɚɪɚɠɚ, ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɩɨɫɬɢʄɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ, ɭɲɬɟɞɚɦɚ ɭ ɩɨɫɥɨɜɚʃɭ, ɫɦɚʃɟʃɟɦ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢ
ɟɥɢɦɢɧɢɫɚʃɟɦ ɩɪɚɡɧɨɝ ɯɨɞɚ, ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɚɠʂɢɜɢɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɦ.

1.5 ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇȺ ɒȿɆȺ
ɉɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ 27. ɂ ɱɥɚɧɭ 28. Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ
ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɤɚɨ ɞɜɨɞɨɦɧɨ, ɩɚ ɫɭ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ:
1. ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
2. ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢ
3. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ.
Ⱦɨɤ ɞɪɭɲɬɜɨ ɩɨɫɥɭʁɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɨɛɚɜʂɚʄɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɢ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ ɨɪɝɚɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ.
ɍɧɭɬɪɚɲʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɭɪɟɞɢʄɟ ɫɟ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ.
Ɉɜɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɭɬɜɪɞɢʄɟ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɛɪɨʁ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɩɢɫ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɫɬɪɭɱɧɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɰɢʂɭ
ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɢ
ɜɚɠɟʄɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ.
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ȾɂɊȿɄɌɈɊ, ɑɅȺɇɈȼɂ ɇȺȾɁɈɊɇɈȽ ɈȾȻɈɊȺ, ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ɇɢɥɨɲ Ʉɨɜɚɱ – ɞɢɩɥ.ɩɪɚɜɧɢɤ, ɢɦɟɧɨɜɚɧ 26.07.2016.ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ – Ȼʁɟɥɢʄ Ⱦɪɚɝɚɧ, ɢɦɟɧɨɜɚɧ 26.07.2016.ɝɨɞɢɧɟ
ɑɥɚɧɨɜɢ – ȶɢɪɢʄ ɋɦɢʂɚɧɚ ɢɦɟɧɨɜɚɧɚ 26.07.2016. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨɤɢʄ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɢɦɟɧɨɜɚɧ 27.09.2020.ɝɨɞɢɧɟ

2. ȺɇȺɅɂɁȺ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
2.1 ɉɊɈɐȿȵȿɇɂ ɎɂɁɂɑɄɂ ɈȻɂɆ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
Ɏɢɡɢɱɤɢ ɨɛɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɪɭɠɚʃɚ ɭɫɥɭɝɚ:
-ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ,
-ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ, ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ,
- ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ,
-ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ,
-ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɭ,
-ɤɪɨɜɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ,
-ɭɫɥɭɝɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɱɢɲʄɟʃɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ.


2.2 ȻɂɅȺɇɋ ɋɌȺȵȺ ɂ ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ

2.1 ʥ̛̣̌ː˔˔˕˃˰˃
ʐˋˎ˃ː˔˔˕˃˰˃˒˓ˈ˔˕˃˅˯˃˗ˋː˃ː˃˔ˋˬ˔ˍ˖˔ˎˋˍ˖˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃ˬˈˇːˑˆ˒˓ˈˇ˖ˊˈ˱˃Ǥ
ʞˎ˃ːˑˏ ˋ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˑˏ ˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃ ˊ˃ ʹͲʹͲˆˑˇˋː˖ ˊ˃ ʒ˓˃ˇ˔ˍˑ ˔˕˃ːˑ˅˃˰ˈ ˇˑˑ
˒ˈˇ˅ˋ˥ˈːˋ ˔˖ ˒˃˓˃ˏˈ˕˓ˋ ˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃ ˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˒ˎ˃ːˋ˓˃ːˑˆ ˔˕˃˰˃ ˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃ ˑˇ
ͲͳǤͲͳǤʹͲʹͲˇˑ͵ͳǤͳʹǤʹͲʹͲˆˑˇˋːˈ
ʜ˃ ˇ˃ː ͵ͳǤͳʹǤʹͲʹͲˆˑˇǤ ˒ˎ˃ːˋ˓˃ː˃ ˅˓ˈˇːˑ˔˕ ˑ˄˓˕ːˈ ˋˏˑ˅ˋːˈ ˋˊːˑ˔ˋ
55.600.000,00ˇˋː˃˓˃˃˚ˋːˈˬˈǣ
˒ˑ˔˕˓ˑˬˈ˰˃ˋˑ˒˓ˈˏ˃ǡ˒ˎ˃˱ˈːˋ˃˅˃ː˔ˋǡˊ˃ˎˋ˘ˈˋ˖˔ˎ˖ˆˈͷͲͲǡͲͲͲǤͲͲˇˋː˃˓˃
Ǧ˒ˑ˓˃ˉˋ˅˃˰˃˒ˑˑ˔ːˑ˅˖˒˓ˑˇ˃ˬˈȋˍ˖˒˙ˋ˖ˊˈˏ˯ˋȌǤͲͲͲǤͲͲͲǡͲͲˇˋː˃˓˃
Ǧ˒ˑ˕˓˃ˉˋ˅˃˰˃ ˋˊ ˔˒ˈ˙ˋ˗ˋ˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎˑ˅˃ˋ ˇ˓˖ˆ˃ ˒ˑ˕˓˃ˉˋ˅˃˰˃
ʹ͵ǤͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲˇˋː˃˓˃
Ǧˆˑ˕ˑ˅ˋː˔ˍˋˈˍ˅ˋ˅˃ˎˈː˕ˋˋˆˑ˕ˑ˅ˋː˃ʹͲǤͶͺͲǤͲͲͲǡͲͲˇˋː˃˓˃
Ǧ˃ˍ˕ˋ˅ː˃˅˓ˈˏˈː˔ˍ˃˓˃ˊˆ˓˃ːˋ˚ˈ˰˃ǤͲͲͲǤͲͲͲǡͲͲˇˋː˃˓˃
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ʢˍ˖˒ː˃˃ˍ˕ˋ˅˃Ǧ˒ˑ˔ˎˑ˅ː˃ˋˏˑ˅ˋː˃ˋˊːˑ˔ˋͷǤͳͲͲ.000,00ˇˋː˃˓˃
ʙ˃˒ˋ˕˃ˎȋˇ˓ˉ˃˅ːˋˍ˃˒ˋ˕˃ˎˋːˈ˓˃˔˒ˑ˓ˈ˥ˈːˇˑ˄ˋ˕˃ˍȌͶͷͺǤͲͲͲǡͲͲˇˋː˃˓˃
Ǧˇ˖ˆˑ˓ˑ˚ːˈˑ˄˃˅ˈˊˈǤͲͲͲǤͲͲͲǡͲͲˇˋː˃˓˃
Ǧˍ˓˃˕ˍˑ˓ˑ˚ːˈˑ˄˃˅ˈˊˈͶͺǤͻͲͲǤͲͲͲǡͲͲˇˋː˃˓˃
Ǧˑ˔˕˃ˎˈˍ˓˃˕ˍˑ˓ˑ˚ːˈˑ˄˃˅ˈˊˈǡˑ˄˃˅ˈˊˈ˒ˑˑ˔ːˑ˅˖˒ˑ˓ˈˊ˃ǡˇ˓˖ˆˈˇ˃ˉ˄ˋːˈǤ
Ǧ ˑ˔ːˑ˅ːˋ ˇ˓ˉ˃˅ːˋ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ ˖˒ˋ˔˃ː ˋ ˖˒ˎ˃˱ˈː ˑˇ ˔˕˓˃ːˈ ˆ˓˃ˇ˃ ʠ˓ˈˏ˔ˍ˃
ʛˋ˕˓ˑ˅ˋ˙˃
ˬˈʹͲͲǡͲͲͲǤͲͲˇˋː˃˓˃
ʢˍ˖˒ː˃˒˃˔ˋ˅˃ˋˊːˑ˔ͷǤͳͲͲǡͲͲͲ,00ˇˋː˃˓˃


2.2 ʐˋˎ˃ː˔˖˔˒ˈ˘˃
ʐˋˎ˃ː˔ ˖˔˒ˈ˘˃ ˒˓ˈ˔˕˃˅˯˃ ˔ˎˋˍ˖ ˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃ ˒˓ˈˇ˖ˊˈ˱˃ ˋ˔ˍ˃ˊ˃ːˈ ˍ˓ˑˊ ˒˓ˋ˘ˑˇˈ ˋ
˓˃˔˘ˑˇˈ Ǥʞˎ˃ːˑˏ ˋ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˑˏ ˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃ ˊ˃ ʹͲͳͻ ˒˓ˋˍ˃ˊ˃ː˃ ˔˖ ˒ˈˇ˅ˋ˥ˈː˃
˔˓ˈˇ˔˕˅˃ ˊ˃ ˕˓ˑ˛ˍˑ˅ˈ  ːˈˑ˒˘ˑˇːˈ ˊ˃ ˑ˄˃˅˯˃˰ˈ ˇˈˎ˃˕ːˑ˔˕ˋ ʒ˓˃ˇ˔ˍˑˆ ˔˕˃ːˑ˅˃˰˃ǡ
ˍ˃ˑˋ˒˓ˋ˘ˑˇˈˑ˔˕˅˃˓ˈːˈˑˇ˖˔ˎ˖ˆ˃˖ˑˍ˅ˋ˓˖ˇˈˎ˃˕ːˑ˔˕ˋǤ
ʞˎ˃ːˋ˓˃ːˋ˒˓ˋ˘ˑˇˋ˔˖35.528.000,00ˇˋː˃˓˃
Ǧ˒˓ˋ˘ˑˇˋˑˇ˒˓ˑˇ˃ˬˈ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˃Ǧ˒ˑ˔ˎˑ˅ːˋ˒˓ˋ˘ˑˇˋ
ʞˎ˃ːˋ˓˃ːˋ˓˃˔˘ˑˇˋ˔˖35.528.000,00ˇˋː˃˓˃
Ǧ˕˓ˑ˛ˍˑ˅ˋˏ˃˕ˈ˓ˋˬ˃ˎ˃ǡ˕˓ˑ˛ˍˑ˅ˋˆˑ˓ˋ˅˃ˋˈːˈ˓ˆˋˬˈǡ
Ǧ˕˓ˑ˛ˍˑ˅ˋˊ˃˓˃ˇ˃ǡˋː˃ˍː˃ˇ˃ˊ˃˓˃ˇ˃
Ǧːˈˏ˃˕ˈ˓ˬ˃ˎːˋ˕˓ˑ˛ˍˑ˅ˋ
Ǧˑ˔˕˃ˎˋ˕˓ˑ˛ˍˑ˅ˋ



2.3 ȺɇȺɅɂɁȺ ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɏ ɂɇȾɂɄȺɌɈɊȺ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
ɍ 2020.ɝɨɞɢɧɢ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ Ⱦɨɨ ʄɟ ɤɪɨɡ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɜɨʁɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɩɪɢɯɨɞɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɡɚ 2020.
ɝɨɞɢɧɭ. ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɫɭ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ɫɚ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɤɨʁɟ ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ʃɢɯ ɨɛɚɜʂɚ,ɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ.
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɫɭ ɭ ɪɟɥɚɰɢʁɢ ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɡɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɭɫɥɭɝɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ, ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɢɫɬɢɯ.
ɂ ɩɨɪɟɞ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ Ⱦɨɨ ʁɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɫɥɨɜɚɥɨ ɭ
2019. ɝɨɞɢɧɢ.
Ɂɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɧɚɲɟɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɥɢ ɫɦɨ ɫɜɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ.
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3. ɐɂȴȿȼɂ ɉɅȺɇɂɊȺɇȿ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɐɢʂ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɧɚɲɟɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɪɨɡ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ʁɟ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ, ɤɪɨɡ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɤɪɨɡ
ɩɪɭɠɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɰɟɧɟ ɭɫɥɭɝɚ. ɇɚɲɟ ɭɫɥɭɝɟ ɫɦɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɢ ɚɠɭɪɧɨ ɫɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɢ
ɬɢɦɟ ɩɪɢɜɭɤɥɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɧɚɲ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ Ⱦɨɨ ʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
ɢ ʁɟɞɢɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɢɫɬɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɢɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ.
ɍɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɨɩɲɬɟ ɫɬɚʃɟ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬ
ɪɢɡɢɤɭ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɫɚ ɧɨɜɱɚɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ. Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨʁɚɜɟ ɨɜɢɯ
ɪɢɡɢɤɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ „Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ“ ɞ.ɨ.ɨ. ʄɟ ɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɚ ɭɦɚʃɢ ɧɚɱɢɧɨɦ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɤɚɨ ɢ ɭɫɦɟɪɟɧɨɲʄɭ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɨɛɢɦɚ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɰɟɧɨɜɧɢɯ ɪɢɡɢɤɚ ɧɚɲɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚɥɢ
ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɬɪɟɧɭɬɧɚ ɢɧɮɥɚɬɨɪɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ. Ɋɢɡɢɤ ɭ ɩɨɫɥɨɜɚʃɭ ɧɚɲɟɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ʁɟ ɢ
ɧɚɩɥɚɬɚ ɞɨɫɩɟɥɢɯ ɩɪɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɧɚɩɥɚɬɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɦɟɫɟɱɧɨɝ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɧɬɢɦɚ ɨɤɨ 70%, ɧɚɲɚ ɩɪɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɤɥɚɩɚ
ɭɝɨɜɨɪɟ ɨ ɪɟɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɭɝɚ ɢ ɲɚʂɟ ɨɩɨɦɟɧɟ ɡɚ ɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢ ɞɭɝ. Ʉɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɧɚɩɥɚɬɟ
ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɫɭ ɢ ʁɚɜɧɢ ɢɡɜɪɲɢɬɟʂɢ. ɉɥɚɧ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɫɚɥɞɢɪɚʁɭ
ɤɚɪɬɢɰɟ ɢ ɲɚʂɭ ɨɩɨɦɟɧɟ ɞɭɠɧɢɰɢɦɚ.

4. ɉɅȺɇɂɊȺɇɂ
ɇȺɆȿɇȺɆȺ

ɂɁȼɈɊɂ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɊȺɋɏɈȾȺ

ɉɈ

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɧ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡ ɩɪɨɰɟɧɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɢɫɤɚɡɚɧɢɯ
ɤɪɨɡ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ ɪɚɫɯɨɞɟ. ɉɥɚɧ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚ ɨ ɜɢɫɢɧɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. ɍɡɟɥɨ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢ ɪɚɫɬ ɰɟɧɚ ɧɚ ɦɚɥɨ, ɦɨɝɭʄɢ ɪɚɫɬ ɰɟɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɤɚɨ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɦɚɫɟ ɡɚɪɚɞɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ.
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɚɞɪɠɢ:
- ɩɥɚɧ ɩɪɢɯɨɞɚ
- ɩɥɚɧ ɪɚɫɯɨɞɚ, ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 2020. ɝɨɞ
4.1.ɉɥɚɧ ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɢ ɛɪɭɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɰɟʃɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɚ ɢɡɦɢɪɟʃɟɦ ɫɜɢɯ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɨɧɢ
ɢɡɧɨɫɟ oɤɨ 35.528.000 ɞɢɧ ɫɚ ɢɡɦɟʃɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ.
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ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ:
-ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɜɪɲɟʃɭ
ɩɨɜɟɪɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ
-ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɨɫɥɨɜɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ.
Ɍɚɛɟɥɚ 3:ɂɁɆȿȵȿɇȺˁ˃ˀ˄ʶ˃˄ˀʤʿˀʰˈʽʪʤʯʤ2020̨̛̦̱̐̔.
ˀ̖̦̔ ʦ̬̭̯̌
ʿ̣̦̌̌̚2019 ʰ̥̖̦̪̣̦̌̌̌̚ ʿ̣̦̌̌̚2020̐
̛
̵̨̛̪̬̔̌
̌̚2019̨̛̦̱̐̔

ʰ̥̖̦̪̣̦̌̌̌̌̚̚ 
2020̨̛̦̱̐̔

̨̬̠̍




1

ʿ̵̨̛̛̬̔
̨̪̱̐.̨
̧̬̹̖̱̏
̨̪̖̬̏.̨̪̭
̨̣̏̌

8.334.000

ʿ̵̨̛̛̬̔
̨̔
̨̨̪̭̣̏̌
̭̌
̛̯̬̙̹̯̌

27.507.000

27.507,00

30,528,000

30.528.000

˄̡̨̱̪̦

35.841,000

32.507,00

35.528,000

35.528.000



2


3






5.000,00


5,000,000


5.000,00




ɂɡɦɟʃɟɧɚ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɩɨ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 01.01.2020. – 31.12.2020.
ɝɨɞɢɧe

ɉɨɞ „ɉɪɢɯɨɞɢɦɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɭɝɨɜɨɪɚ” ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɭ
ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 5.000.000 ɞɢɧ ɩɨ Aɧɟɤɫ 1 ɭɝɨɜɨɪɭ ɛɪ.404-64/2019-V ɨ ɜɪɲɟʃɭ ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞ 18.06.2019 ɝɨɞɢɧɟɞ . ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɨɫɥɨɜɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɫɜɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 30,528.000 ɞɢɧɚɪɚ.
ɂɡɦɟɧɨɦ ɩɥɚɧɚ ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɢɡɦɟɧɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɜɪɲɟʃɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɤɚɨ ɧɢ ɢɡɦɟɧɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɨɞ ɩɨɫɥɨɜɚ ɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɭ,ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɢɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɩɥɚɧɚ ɡɚ 2020 ɝɨɞɢɧɭ.
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Ɋɚɫɯɨɞɢ ɩɨ ɧɚɦɟɧɚɦɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 2. –ɂɡɦɟʃɟɧɚ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 01.01.2020 ɞɨ
31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚɛɟɥɚɪɧɨɝ ɩɪɢɤɚɡɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ȼɚɦ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɞɟɥɭ ɩɟɞɜɢɻɟɧɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɪɚɫɯɨɞɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɩɪɢɯɨɞɟ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡɜɪɲɢɥɢ
ɫɦɨ ɢɡɦɟɧɭ ɢ ɩɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɞɜɻɟɧɢɯ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ.ɉɟɞɜɢɻɟɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɫɭ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢ ɫɚ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɡɚ 2020 ɝɨɞɢɧɭ ɢɡɧɨɫɟ 35.528.000,00 ɞɢɧɚɪɚ.
ɂɡɦɟɧɨɦ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɢɡɜɪɲɢɥɢ ɫɦɨ ɩɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ
ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ 2020.ɝɨɞɢɧɭ.ɉɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɚ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɭ ɬɚɛɟɥɢ
ɪɚɫɯɨɞɚ ɭ ɢɡɦɟʃɟɧɢɦ ɢɡɧɨɫɢɦɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ.
ʰʯʺʫʼʫʻʤˁ˃ˀ˄ʶ˃˄ˀʤˀʤˁˈʽʪʤʿʽʶʽʻ˃ʰʺʤ


̡̨̨̦̯

ʦ̵̨̬̭̯̬̭̌̌̔̌

ʿ̣̦̌̌̚2020̨̐̔. ʰ̥̖̦̪̣̦̌̌̌̚ ˀ̡̛̣̌̌̚
̌̚2020̨̐̔.





ʿʽˁʸʽʦʻʰˀʤˁˈʽʪʰ





512

˃̨̡̨̛̛̬̹̥̯̖̬̠̣̏̌̌̌

1,315.000.00



5122

ʶ̶̡̛̛̛̦̖̣̬̠̭̥̯̖̬̠̣̌̌̌̌

200,000.00

200.000,00

0



5123

ʽ̸̧̨̛̬̙̖̭̯̖̔̌̏̌̓

300,000,00

500.000,00

+200.000.00



5129

ʽ̨̛̭̯̣̦̖̪̥̖̦̌.̛̥̯̖̬̠̣̌̌

10,000,00

3.000,00 Ͳ7000,00

140.000,00 Ͳ60.000,00






1.348.000.00 +33.000,00

̸̨̨̡̛̪̖̯̖̣̦̌̔̏̔


5130

˃̨̡̬̹.̴̵̛̛̦̯̦̖̬̌̔̏.

200,000,00



51330

˃̨̡̨̡̛̬̹̖̣̖̯̬̏.̛̖̦̖̬̠̖̐

150,000.00

50.000,00

Ͳ100.000,00



51331

˃̨̡̨̧̛̬̹̬̖̠̏̐̌̌

240,000.00

240.000,00

0



51332

˃̨̡̨̨̛̬̹̪̯̬̏.̨̖̏̔

15,000,00

15.000,00

0



5149

˃̨̡̨̛̬̹̬̖̖̬̦̏̏̚.̨̖̣̔̏̌

200,000.00

200.000,00
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˃̨̡̨̛̛̬̹̬̏̌̌̔̌̚
̡̦̦̬̌̌̔̌̌̌̔̌̚

11,843,000,00

Број 30

13.588.000,00 +1.745.000,00




5200

˃̨̡̨̡̛̛̬̹̬̦̦̏̌̌̔̌̌̌̔̌̚
̬̌̌̔̌̚

6,505,000,00



5202

ʿ̨̡̛̬̖̦̯̖̬̖̯̬̦̌̌̔̌̚

712,000,00



5204

ʿʰʽ̡̛̦̯̖̬̖̯̬̦̌̌̔̌

1,223,000,00



5205

ʻ̨̨̖̪̭̣̖̦̭̯̦̯̖̬̖̯̌̌̚
̡̛̬̦̌̔̌

65,000,00

74.748,00

+9.748,00



5206

ʯ̨̡̛̬̭̯̦̯̖̬̖̯̬̦̔̌̏̏̌̌̔̌

450,000,00

516.937,00

+66.937,00



5210

ʿʰʽ̨̨̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̏



5211

ʯ̨̨̨̬̭̯̦̯̖̬̖̯̪̭̣̔̌̏̏̌



5212

ʻ̨̨̖̪̭̣̖̦̭̯̦̯̖̬̖̯̌̌̚
̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌



5250



1,048,000,00

7.669.415,00 +1.164.415,00

817.525,00

+105.525,00

1.404.966,00 +181.966,00

1.197.472,00 +149.472.00

450,000,00

516.937,00

+66.937,00

0

0

0

˃̨̡̨̡̛̬̹̦̦̖̱̏̌̌̔̐.̨̖̣̱̔

200,000,00

200.000,00

0

5260

˃̨̡̨̡̛̬̹̦̦̖̏̌̌̔ʻ.ʽ.

690,000,00

690.000,00

0



5291

˃̨̡̨̛̬̹̪̏̌̚.ʿ̛̱̯̦̯̬.

350,000,00

350.000,00

0



5292

ʽ̧̭̯̣̌̌̔̌̏̌̌
̨̛̪̭̣̖̦̥̌̌̚

150,000,00

150.000,00

0

Ͳ̶̨̡̨̛̪̣̦̖̱̌̔̚
3 53

˃̵̨̡̨̨̨̛̛̛̬̹̪̬̦̏̏̔̚
̱̭̣̱̐̌



5311

˃̨̡̨̨̛̬̹̪̹̯̦̭̏̌.̱̭̣̱̐̌

80,000,00

80.000,00

0



5312

˃̴̵̨̡̨̨̡̛̛̬̹̯̖̣̖̦̭̏
̱̭̣̱̐̌

300,000,00

300.000,00

0

19.700,000,00
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53900

˃̸̨̡̨̡̧̛̬̹̬̖̖̏̌

4,000,000,0

4.000.000,00 0



53901

˃̨̡̨̡̨̨̛̬̹̖̣̖̯̬̪̬̖̥̖̏

1,500,000,00

1.500.000,00 0



53902

˃̨̡̨̛̬̹̏–̨̨̨̛̏̔̏̔
̶̡̛̛̦̣̠̌̌̌̌̚

700,000,00



53903

˃̵̨̡̨̡̛̛̛̬̹̣̥̬̭̱̭̣̱̏̌̐̌

800,000,00

450.000,00

Ͳ350.000,00



53904

˃̵̨̡̨̨̨̛̛̬̹̬̪̬̖̥̖̏̔

100,000,00

44.000,00

Ͳ56.000,00



53905

˃̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̬̹̭̯̣̬̖̏̌̌̚
̱̭̣̱̐̌

100,000,00

100.000,00

0



600.000.00 Ͳ100.000,00



53906

˃̷̸̨̡̨̨̡̛̬̹̬̭̏̌̌.̱̭̣̱̐̌

100,000,00

60.000,00

Ͳ40.000,00



53907

˃̶̨̡̨̛̛̛̬̹̖̬̯̠̖̏̔̌̌̚

300,000,00

380.000,00

+80.000,00



53908

˃̶̨̡̨̛̛̬̹̱̭̣̱̖̦̠̖̏̐̌̌̐

1,900,000,00



53909

˃̸̨̡̨̧̛̛̬̹̹̖̏̓̌
̨̨̛̪̬̭̯̬̠̌

8.500,000.00



53910

˃̨̡̨̨̨̛̛̛̬̹̪̬̖̥̖̭̯̦̏̐
̛̦̖̦̯̬̏̌̌

200,000.00

180.000,00

Ͳ20.000,00



53911

˃̵̨̡̨̡̛̛̬̹̬̬̭̏̍̌̏̌
̱̭̣̱̐̌

160,000.00

120.000,00

Ͳ40.000,00



53912

˃̨̡̨̛̬̹̹̯̥̪̖̏̌
̶̨̛̛̦̣̖̪̦̪̯̬̖̭̌̌̍̌.̚.

400,000.00

400.000,00

0



53913

˃̨̡̨̨̡̛̛̬̹̪̪̬̖̏̌̏
̴̛̛̭̖̬̭̣̯̏̌̌

150,000.00

110.000,00

Ͳ40.000,00



5359

˃̨̡̨̡̛̬̹̬̖̣̥̖̏̌Ͳ̭̠̯̌

300,000.00

300.000,00

0



5390

˃̵̨̡̨̡̨̛̛̬̹̥̱̦̣̦̏̌
̱̭̣̱̐̌

80,000.00

80.000,00

0



5400

ʤ̶̨̛̛̥̬̯̠̌̌̚

30,000.00

30.000,00

0
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4 55

˃̵̨̡̨̛̛̛̬̹̦̖̥̯̖̬̠̣̦̏̌̌
̱̭̣̱̐̌

2,670,000.00



5504

˃̨̡̨̛̬̹̏
̸̭̯̬̱̦.̨̨̧̨̬̪̭̣̍̌̏̌̌̌̚̚.

80,000.00



5507

˃̨̡̨̨̧̛̬̹̬̙̏̔̌̏̌̌
̴̨̭̯̖̬̏̌

700,000.00



5509

˃̵̨̡̨̨̛̛̬̹̭̯̣̏̌
̵̨̛̦̖̪̥̖̦̱̯̱̭̣̱̐̌Ͳ
̛̭̯̱̖̦̯̔,̸̨̨̬̱̦̭̯̌̏̔̏̌

50,000.00

0



5510

˃̶̨̡̨̛̛̬̹̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̏̌̚

200,000.00

200.000,00

0

3.376.000,00 +706.000.00

60.000,00

Ͳ20.000,00

2.601.000,00 +1.901.000,00

Ͳ50.000.00

̨̡̛̱̭̯̯̖̤̭̖̱̭̣̱̖̐̐


5511

˃̶̨̡̨̛̛̬̹̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̏̌̚Ͳ
̨̡̨̛̪̣̦

80,000.00

30.000,00

50.000,00



5519

ʽ̨̡̨̛̛̭̯̣̯̬̹̌̏
̶̛̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚Ͳ̨̡̭,̴̡̌̌

50,000.00

50.000,00

0



5523

˃̨̡̨̛̛̬̹̪̬̖̥̠̖̏
̵̨̧̨̛̛̭̱̬̪̭̣̖̦̐̌̌̌̚

60,000.00

60.000,00

0



5530

˃̨̡̨̨̨̛̬̹̪̣̯̦̪̬̥̖̯̏̌̐̌
̛̱̖̥̤̚

200,000.00

200.000,00

0



5550

ʿ̨̨̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚

100,000.00

55.000,00

Ͳ45.000,00



5559

ʽ̨̡̨̨̛̛̭̯̣̯̬̹̪̬̖̌̏̌̚

150,000.00

50.000,00

Ͳ100.000,00



5591

˃̡̭̖̌–̛̥̦̌̔.ʰ̡̭̱̭̖̔

400,000.00

70.000,00

Ͳ330.000,00



5599

ʽ̨̛̛̭̯̣̦̖̪̥̖̦̱̯̌
̨̡̨̛̯̬̹̏Ͳ̛̪̱̯̬̦̌̌

0

0

0



55991

˃̨̡̨̧̧̛̬̹̭̥̖̬̏̌̌̌̌̔̌̚
5%

600,000,00

0

Ͳ600.000,00
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˄̵̡̨̛̛̱̪̦̬̭̌̔


35.528,000.00
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35.528.000,00 0

4.2.ɐȿɇȿ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ ɍɋɅɍȽȺ

Ɂɛɨɝ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɞɨɨ ʁɟ ɩɨɜɟʄɚɥɨ ɨɛɢɦ ɩɨɫɥɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟɝ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɨɞɪɡɚɜɚʃɚ, ɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ.ɉɥɚɧɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɫɭ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢ
ɩɪɢɯɨɞɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɭɫɥɭɝɚ.
ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ʄɟ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɬɢ ɧɚɩɥɚɬɨɦ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɥɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɦ ɫɚ ɝɪɚɞɨɦ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɝɨɜɨɪɟɧɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɱɧɢɯ ɰɟɧɚ ɢ ɨɛɢɦɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ, ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ʄɟ ɤɨɧɤɭɪɢɫɚɬɢ ɩɨ
ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɬɪɠɢɲɧɟ ɭɬɚɤɦɢɰɟ. ɋɬɪɭɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ʄɟ ɫɚɫɚɬɚɜɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɩɨɧɭɞɭ
ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɩɨɫɚɨ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɢ ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ ɩɨɫɥɚ.
ɐɟɧɟ ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɨɞ
29.09.2017.ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɰɟɧɨɜɧɢɤɚ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɛɪ. 2120/2017 ɨɞ
12.10.2017.ɝɨɞɢɧɟ.


4.3 ɉɊɂɏɈȾ ɈȾ ɍɋɅɍȽȺ ɉɈȼȿɊȿɇɂɏ ɈȾ ɋɌɊȺɇȿ ȽɊȺȾȺ ɋɊȿɆɋɄȺ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ

Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɍɝɨɜɨɪɚ ɛɪ.404-64/2019-V ɨɞ
30.01.2019.ɝɨɞɢɧɟ ɢ Ⱥɧɟɤɫ 1 ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɞ 18.06.2019.ɝɨɞɢɧɟ, ɨ ɩɨɜɟɪɟɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɡɚɤɭɩ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɝɚɪɚɠɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɨɬɤɭɩ ɢ ɡɚɤɭɩ ɫɬɚɧɨɜɚ ɝɪɚɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɢɯɨɞ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɡɚ ɩɨɜɟɪɟɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ. ȼɢɫɢɧɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɨ ɩɨɜɟɪɟɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ
ɢɡɞɚɬɨɝ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɝɚɪɚɠɚ. ɉɪɢɯɨɞ ɤɨʁɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɞɨɨ
ɧɚ ɝɨɞɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ɢɡɧɨɫɢ 5.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ.
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ɋɊȿɆɋɄȺ


ɉɪɢɯɨɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɨɞ ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɡɚɪɚɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ
ɧɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ.


4.5.ɉɅȺɇɂɊȺɇȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɈɋɌȺɅɂɏ ɍȽɈȼɈɊȺ ɁȺ
2020.ȽɈȾɂɇɍ

ɇɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɞɟɥɭ, ɧɚɤɧɚɞɟ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ, ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ ɢ ɫɥɢɱɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɭ ɜɢɫɢɧɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ.

5. ɉɅȺɇɂɊȺɇɂ ɇȺɑɂɇ ɊȺɉɈȾȿɅȿ ȾɈȻɂɌɂ

ɍ 2020. ɝɨɞɢɧɢ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ȾɈɈ ʄɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɩɪɢɯɨɞ ɨɞ ɧɚɩɥɚʄɟɧɢɯ
ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɨʁɢɯ ɤɭɩɚɰɚ, ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɦɢ ɩɪɭɠɚɦɨ,ɪɚɫɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɾɚ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ,ɚ ɞɨɛɢɬ ɤɨʁɚ ɛɭɞɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɞɟɥɢɦɨ ɫɚ ɨɫɧɢɜɚɱɟɦ Ƚɪɚɞɨɦ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɭɫɜɚʁɚʃɭ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɢɡɜɟɫɬɚʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɧɚɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ Ƚɪɚɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ȾɈɈ.


6. ɉɅȺɇ ɁȺɊȺȾȺ ɂ ɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȺ
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɞɨɨ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɪɨʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɢɤɪɨ ɩɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ. ɉɪɟɦɚ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɛɪɨʁɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɞɪɭɲɬɜɨ ʁɟ ɢɦɚɥɨ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ. ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɨɛɢɦɚ ɩɨɫɥɚ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ 3 ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɜɪɟɦɟ ɞɨɤ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ʃɢɦɚ.
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɫɚ ɜɢɫɨɤɨɦ ɢ ɜɢɲɨɦ ɫɬɪɭɱɧɨɦ
ɫɩɪɟɦɨɦ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɩɪɨɰɟɫ ɪɚɞɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɱɢɧɢ ɜɟʄɢɧɭ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɤɨʁɢ ɱɢɧɢ 8 ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɫɬɚɥɧɨɦ ɪɚɞɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ, 3 ɪɞɧɢɤɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ʁɟɞɧɨɝ
ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ.
ɋɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɪɚɞɟ ɢ ɢɫɩɥɚɬɟ ɡɚɪɚɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɧɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɚ ɫɭ, ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɢ ɭɜɟʄɚɧɚ ɨɞ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɪɟɞɬɚɜɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ.
ɉɪɢɤɚɡ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɪɚɫɯɨɞɚ.
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7. ɄɊȿȾɂɌɇȺ ɁȺȾɍɀȿɇɈɋɌ

Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɞɨɨ ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɧɢʁɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨ ɡɚɞɭɠɟɧɨ.


8. ɉɅȺɇɂɊȺɇȿ ɇȺȻȺȼɄȿ
Ɂɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ Ⱦɨɨ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɥɨ
ɪɟɞɨɜɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ: ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɪɟɱɟʃɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɟɥɟɤɬɪɨɨɩɪɟɦɟ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɩɪɟɦɟ ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɜɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɥɢɦɚɪɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɯɢɞɪɨ ɨɩɪɟɦɟ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɬɚɤɥɨɪɟɡɚɱɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ,
ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨʇɚɱɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɱɢɲʄɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɫɢɬɧɨɝ ɢɧɜɟɧɬɚɪɚ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɛɪɚɜɚɪɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ. ɉɥɚɧɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɡɚ
2020. ɝɨɞɢɧɭ ɩɟɞɜɢɻɟɧɚ ɫɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚɢ ɢɡɜɪɲɟɧɚ
ɩɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɚ ɭ ɢɡɦɟɧɢ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ȾɈɈ.
ɉɪɢɤɚɡ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɪɚɫɯɨɞɚ .

9. ɄȺɉɂɌȺɅɇȺ ɍɅȺȽȺȵȺ ɂ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ Ⱦɨɨ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ɧɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ.

10. ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɁȺ ɉɈɋȿȻɇȿ ɇȺɆȿɇȿ
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ Ⱦɨɨ ɡɚ 2020.ɝɨɞɢɧɭ ɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɧɚɲɟ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɪɟɤɥɚɦɢɪɚ . ɉɥɚɧɨɦ ɡɚ 2020.ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 330.000,00ɞɢɧɚɪɚ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɢɦɚ ɛɢʄɟ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚ ɬɭ ɧɚɦɟɧɭ, ɤɚɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ
ɨɞ 300,000,00 ɞɢɧɚɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ʄɟ ɫɟ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚɲɟ ɮɢɪɦɟ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɤɚɨ ɢ ɡɚ
ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɧɚɦɟɧɟ.
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ɉɪɢɥɨɝ 1.

ȻɂɅȺɇɋ ɋɌȺȵȺ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2019. ɝɨɞɢɧɟ
ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ

Ƚɪɭɩɚ ɪɚɱɭɧɚ, ɪɚɱɭɧ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

ɉɥɚɧ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ) ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

500

182

500

182

500

182

56.416

ȺɄɌɂȼȺ
0

1
010 ɢ ɞɟɨ 019
011, 012 ɢ ɞɟɨ 019

Ⱥ. ɍɉɂɋȺɇɂ Ⱥ ɇȿɍɉɅȺȶȿɇɂ ɄȺɉɂɌȺɅ

0001

Ȼ.ɋɌȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0003+0010+0019+0024+0034)

0002

I. ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

0003

1. ɍɥɚɝɚʃɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁ

0004

2. Ʉɨɧɰɟɫɢʁɟ, ɩɚɬɟɧɬɢ, ɥɢɰɟɧɰɟ, ɪɨɛɧɟ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ ɦɚɪɤɟ, ɫɨɮɬɜɟɪ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɩɪɚɜɚ

0005

013 ɢ ɞɟɨ 019

3. Ƚɭɞɜɢɥ

0006

014 ɢ ɞɟɨ 019

4. Ɉɫɬɚɥɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

0007

015 ɢ ɞɟɨ 019

5. ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ

0008

016 ɢ ɞɟɨ 019

6. Ⱥɜɚɧɫɢ ɡɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɢɦɨɜɢɧɭ

0009

II. ɇȿɄɊȿɌɇɂɇȿ, ɉɈɋɌɊɈJEȵȺ ɂ ɈɉɊȿɆȺ (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015
+ 0016 + 0017 + 0018)

0010

2
020, 021 ɢ ɞɟɨ 029

1. Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

0011

022 ɢ ɞɟɨ 029

2. Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

0012

023 ɢ ɞɟɨ 029

3. ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

0013

024 ɢ ɞɟɨ 029

4. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ

0014

025 ɢ ɞɟɨ 029

5. Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

0015

026 ɢ ɞɟɨ 029

6. ɇɟɤɪɟɬɧɢɧɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ

0016

027 ɢ ɞɟɨ 029

7. ɍɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɬɭɻɢɦ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɦɚ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɢɦɚ ɢ ɨɩɪɟɦɢ

0017

028 ɢ ɞɟɨ 029

8. Ⱥɜɚɧɫɢ ɡɚ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɭ

0018

III. ȻɂɈɅɈɒɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

3
030, 031 ɢ ɞɟɨ 039

1. ɒɭɦɟ ɢ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ

0020

032 ɢ ɞɟɨ 039

2. Ɉɫɧɨɜɧɨ ɫɬɚɞɨ

0021

037 ɢ ɞɟɨ 039

3. Ȼɢɨɥɨɲɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ

0022

038 ɢ ɞɟɨ 039

4. Ⱥɜɚɧɫɢ ɡɚ ɛɢɨɥɨɲɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0023

04. ɨɫɢɦ 047

IV. ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɅȺɋɆȺɇɂ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029
+ 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 ɢ ɞɟɨ 049

1. ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0025

041 ɢ ɞɟɨ 049

2. ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɩɨɞɭɯɜɚɬɢɦɚ

0026

042 ɢ ɞɟɨ 049

3. ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɯɚɪɬɢʁɟ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ
ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ

ɞɟɨ 043, ɞɟɨ 044 ɢ ɞɟɨ
4. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
049
ɞɟɨ 043, ɞɟɨ 044 ɢ ɞɟɨ
5. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
049

0027
0028
0029

ɞɟɨ 045 ɢ ɞɟɨ 049

6. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0030

ɞɟɨ 045 ɢ ɞɟɨ 049

7. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0031

046 ɢ ɞɟɨ 049

8. ɏɚɪɬɢʁɟ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɪɠɟ ɞɨ ɞɨɫɩɟʄɚ

0032

048 ɢ ɞɟɨ 049

9. Ɉɫɬɚɥɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ

0033

V. ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

050 ɢ ɞɟɨ 059

1. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɨɝ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0035

051 ɢ ɞɟɨ 059

2. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɥɢɰɚ

0036

052 ɢ ɞɟɨ 059

3. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɚ ɪɨɛɧɢ ɤɪɟɞɢɬ

0037

053 ɢ ɞɟɨ 059

4. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɥɢɡɢɧɝɭ

0038

054 ɢ ɞɟɨ 059

5. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ʁɟɦɫɬɜɚ

0039

055 ɢ ɞɟɨ 059

6. ɋɩɨɪɧɚ ɢ ɫɭɦʃɢɜɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

0040

056 ɢ ɞɟɨ 059

7. Ɉɫɬɚɥɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

0041

ȼ. ɈȾɅɈɀȿɇȺ ɉɈɊȿɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ

0042

Ƚ. ɈȻɊɌɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 +
0070)

0043

40.158

I. ɁȺɅɂɏȿ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044

500

5

288
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Ƚɪɭɩɚ ɪɚɱɭɧɚ, ɪɚɱɭɧ
10

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

1. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɪɟɡɟɪɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ, ɚɥɚɬ ɢ ɫɢɬɚɧ ɢɧɜɟɧɬɚɪ

0045

ɉɥɚɧ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

27. 11. 2020.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ) ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

11

2. ɇɟɞɨɜɪɲɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɧɟɞɨɜɪɲɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

0046

12

3. Ƚɨɬɨɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

0047

13

4. Ɋɨɛɚ

0048

14

5. ɋɬɚɥɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɩɪɨɞɚʁɢ

0049

15

6. ɉɥɚʄɟɧɢ ɚɜɚɧɫɢ ɡɚ ɡɚɥɢɯɟ ɢ ɭɫɥɭɝɟ

0050

500

II. ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɊɈȾȺȳȿ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051

6.000

1.144

200 ɢ ɞɟɨ 209

1. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0052

201 ɢ ɞɟɨ 209

2. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0053

202 ɢ ɞɟɨ 209

3. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0054

203 ɢ ɞɟɨ 209

4. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0055
6.000

478

16.568

13.803

204 ɢ ɞɟɨ 209

5. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0056

205 ɢ ɞɟɨ 209

6. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0057

206 ɢ ɞɟɨ 209

7. Ɉɫɬɚɥɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɞɚʁɟ

0058

21

III. ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ ɂɁ ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

0059

22

IV. ȾɊɍȽȺ ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ

236
23 ɨɫɢɦ 236 ɢ 237

67

0060

V. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɄɈȳȺ ɋȿ ȼɊȿȾɇɍȳɍ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ
ɄɊɈɁ ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ
VI. ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɅȺɋɆȺɇɂ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +
0067)

35

0061
0062

230 ɢ ɞɟɨ 239

1. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0063

231 ɢ ɞɟɨ 239

2. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0064

232 ɢ ɞɟɨ 239

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0065

233 ɢ ɞɟɨ 239

4. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0066

234, 235, 238 ɢ ɞɟɨ 239 5. Ɉɫɬɚɥɢ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ

0067

24

VII. ȽɈɌɈȼɂɇɋɄɂ ȿɄȼɂȼȺɅȿɇɌɂ ɂ ȽɈɌɈȼɂɇȺ

0068

27

VIII. ɉɈɊȿɁ ɇȺ ȾɈȾȺɌɍ ȼɊȿȾɇɈɋɌ

0069

IX. ȺɄɌɂȼɇȺ ȼɊȿɆȿɇɋɄȺ ɊȺɁȽɊȺɇɂɑȿȵȺ

0070

7.000

5.185

Ⱦ. ɍɄɍɉɇȺ ȺɄɌɂȼȺ = ɉɈɋɅɈȼɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

40.658

56.598

ȭ. ȼȺɇȻɂɅȺɇɋɇȺ ȺɄɌɂȼȺ

0072

28 ɨɫɢɦ 288

88

10.000

36.249

ɉȺɋɂȼȺ
Ⱥ. ɄȺɉɂɌȺɅ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421)
 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401

458

458

30

I. ɈɋɇɈȼɇɂ ɄȺɉɂɌȺɅ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

200

200

300

1. Ⱥɤɰɢʁɫɤɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0403

301

2. ɍɞɟɥɢ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ

0404

302

3. ɍɥɨɡɢ

0405

303

4. Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0406

200

200

304

5. Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0407

305

6. Ɂɚɞɪɭɠɧɢ ɭɞɟɥɢ

0408

306

7. ȿɦɢɫɢɨɧɚ ɩɪɟɦɢʁɚ

0409

309

8. Ɉɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0410

31

II. ɍɉɂɋȺɇɂ Ⱥ ɇȿɍɉɅȺȶȿɇɂ ɄȺɉɂɌȺɅ

0411

III. ɈɌɄɍɉȴȿɇȿ ɋɈɉɋɌȼȿɇȿ ȺɄɐɂȳȿ

0412

32

IV. ɊȿɁȿɊȼȿ

0413

330

V. ɊȿȼȺɅɈɊɂɁȺɐɂɈɇȿ ɊȿɁȿɊȼȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɊȿȼȺɅɈɊɂɁȺɐɂȳȿ
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȿ ɂɆɈȼɂɇȿ, ɇȿɄɊȿɌɇɂɇȺ, ɉɈɋɌɊɈȳȿȵȺ ɂ ɈɉɊȿɆȿ

0414

33 ɨɫɢɦ 330

VI. ɇȿɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂ ȾɈȻɂɐɂ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɏȺɊɌɂȳȺ ɈȾ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɂ
ȾɊɍȽɂɏ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ ɈɋɌȺɅɈȽ ɋȼȿɈȻɍɏȼȺɌɇɈȽ ɊȿɁɍɅɌȺɌȺ
(ɩɨɬɪɚɠɧɚ ɫɚɥɞɚ ɪɚɱɭɧɚ ɝɪɭɩɟ 33 ɨɫɢɦ 330)

0415

33 ɨɫɢɦ 330

VII. ɇȿɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂ ȽɍȻɂɐɂ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɏȺɊɌɂȳȺ ɈȾ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɂ
ȾɊɍȽɂɏ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ ɈɋɌȺɅɈȽ ɋȼȿɈȻɍɏȼȺɌɇɈȽ ɊȿɁɍɅɌȺɌȺ (ɞɭɝɨɜɧɚ
ɫɚɥɞɚ ɪɚɱɭɧɚ ɝɪɭɩɟ 33 ɨɫɢɦ 330)

0416

VIII. ɇȿɊȺɋɉɈɊȿȭȿɇɂ ȾɈȻɂɌȺɄ (0418 + 0419)

0417

258

258

047 ɢ 237

34

100

27. 11. 2020.
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Ƚɪɭɩɚ ɪɚɱɭɧɚ, ɪɚɱɭɧ
340
341

ɉɈɁɂɐɂȳȺ
1. ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɞɨɛɢɬɚɤ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ

ȺɈɉ

ɉɥɚɧ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ) ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

0418

258

204

7.000

5.082

7.000

5.082

7.000

5.082

33.200

55.013

3.200

2.210

1.200

2.210

52.761

2. ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɞɨɛɢɬɚɤ ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ

0419

IX. ɍɑȿɒȶȿ ȻȿɁ ɉɊȺȼȺ ɄɈɇɌɊɈɅȿ

0420

35

X. ȽɍȻɂɌȺɄ (0422 + 0423)

0421

350

1. Ƚɭɛɢɬɚɤ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ

0422

351

2. Ƚɭɛɢɬɚɤ ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ

0423

Ȼ. ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ ɂ ɈȻȺȼȿɁȿ (0425 + 0432)

0424

40

X. ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɭ ɝɚɪɚɧɬɧɨɦ ɪɨɤɭ

0426

401

2. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɛɧɚɜʂɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɛɨɝɚɬɫɬɚɜɚ

0427

403

3. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɚ

0428

404

4. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

0429

405

5. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɭɞɫɤɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ

0430

402 ɢ 409
41

6. Ɉɫɬɚɥɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ

0431

II. ȾɍȽɈɊɈɑɇȿ ɈȻȺȼȿɁȿ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410

1. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɬɢ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥ

0433

411

2. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

0434

412

3. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

0435

413

4. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɟɦɢɬɨɜɚɧɢɦ ɯɚɪɬɢʁɚɦɚ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɭɠɟɦ ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ

0436

414

5. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0437

415

6. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0438

416

7. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɥɢɡɢɧɝɚ

0439

419

8. Ɉɫɬɚɥɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

0440

498

ȼ. ɈȾɅɈɀȿɇȿ ɉɈɊȿɋɄȿ ɈȻȺȼȿɁȿ

0441

Ƚ. ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɈȻȺȼȿɁȿ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

I. ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɈȻȺȼȿɁȿ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448
+ 0449)

0443

42 ɞɨ 49 (ɨɫɢɦ 498)
42
420

1. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0444

421

2. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0445

422

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0446

423

4. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0447

427

5. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɛɭɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɩɪɨɞɚʁɢ

0448

424, 425, 426 ɢ 429
430
43 ɨɫɢɦ 430
431

6. Ɉɫɬɚɥɟ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

0449

II. ɉɊɂɆȴȿɇɂ ȺȼȺɇɋɂ, ȾȿɉɈɁɂɌɂ ɂ ɄȺɍɐɂȳȿ

0450

III. ɈȻȺȼȿɁȿ ɂɁ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

1. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɡɟɦʂɢ

0452

432

2. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0453

433

3. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɡɟɦʂɢ

0454

434

4. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0455

435

5. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0456

436

6. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0457

439
44, 45 ɢ 46

7. Ɉɫɬɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

0458

IV. ɈɋɌȺɅȿ ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɈȻȺȼȿɁȿ

0459

29.000

47

V. ɈȻȺȼȿɁȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɈɊȿɁȺ ɇȺ ȾɈȾȺɌɍ ȼɊȿȾɇɈɋɌ

0460

500

48

VI. ɈȻȺȼȿɁȿ ɁȺ ɈɋɌȺɅȿ ɉɈɊȿɁȿ, ȾɈɉɊɂɇɈɋȿ ɂ ȾɊɍȽȿ ȾȺɀȻɂɇȿ

0461

500

VII. ɉȺɋɂȼɇȺ ȼɊȿɆȿɇɋɄȺ ɊȺɁȽɊȺɇɂɑȿȵȺ

0462

Ⱦ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁɇȺȾ ȼɂɋɂɇȿ ɄȺɉɂɌȺɅȺ (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 –
0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402)  0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071)  0

0463

ȭ. ɍɄɍɉɇȺ ɉȺɋɂȼȺ (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463)  0

0464

49 ɨɫɢɦ 498

101

Број 30

42

3.679

40.658

56.598

Број 30
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Ƚɪɭɩɚ ɪɚɱɭɧɚ, ɪɚɱɭɧ
89

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

27. 11. 2020.

ɉɥɚɧ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ) ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

0465

ȿ. ȼȺɇȻɂɅȺɇɋɇȺ ɉȺɋɂȼȺ

ɉɪɢɥɨɝ 1a

ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 01.01 - 31.12.2019. ɝɨɞɢɧɟ
ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ
Ƚɪɭɩɚ
ɪɚɱɭɧɚ,
ɪɚɱɭɧ

AOɉ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2019.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ)
01.01-31.12.2019.

32.507

33.015

32.507

32.970

32.507

32.970

ɉɊɂɏɈȾɂ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
60 ɞɨ 65, ɨɫɢɦ 62
ɢ 63
Ⱥ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

60

I. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɊɈȻȿ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

1. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1003

601

2. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1004

602

3. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1005

603

4. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1006

604

5. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1007

605

1008

613

6. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ
II. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ ɍɋɅɍȽȺ
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ
2. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ
3. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ
4. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ

614

5. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1014

615

6. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1015

64

III. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɊȿɆɂȳȺ, ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȺ, ȾɈɌȺɐɂȳȺ, ȾɈɇȺɐɂȳȺ ɂ ɋɅ.

1016

65

IV. ȾɊɍȽɂ ɉɈɋɅɈȼɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ

1017

61
610
611
612

1009
1010
1011
1012
1013

45

ɊȺɋɏɈȾɂ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
Ȼ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +
50 ɞɨ 55, 62 ɢ 63 1028+ 1029)  0

1018

50

I. ɇȺȻȺȼɇȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌ ɉɊɈȾȺɌȿ ɊɈȻȿ

1019

62

II. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ȺɄɌɂȼɂɊȺȵȺ ɍɑɂɇȺɄȺ ɂ ɊɈȻȿ
III. ɉɈȼȿȶȺȵȿ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȺɅɂɏȺ ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɂ ȽɈɌɈȼɂɏ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ
ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ
IV. ɋɆȺȵȿȵȿ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȺɅɂɏȺ ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɂ ȽɈɌɈȼɂɏ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ
ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ

1020

V. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ

1023

513

VI. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ȽɈɊɂȼȺ ɂ ȿɇȿɊȽɂȳȿ

1024

52

VII. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɁȺɊȺȾȺ, ɇȺɄɇȺȾȺ ɁȺɊȺȾȺ ɂ ɈɋɌȺɅɂ Ʌɂɑɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

1025

630
631
51 ɨɫɢɦ 513

1026

540

IX. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ȺɆɈɊɌɂɁȺɐɂȳȿ

1027

X. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ȾɍȽɈɊɈɑɇɂɏ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ

1028

XI. ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

1029

ȼ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ȾɈȻɂɌȺɄ (1001 – 1018)  0

1030

Ƚ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ȽɍȻɂɌȺɄ (1018 – 1001)  0

1031

66
Ⱦ. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ (1033 + 1038 + 1039)
66, ɨɫɢɦ 662, 663 I. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɈȼȿɁȺɇɂɏ ɅɂɐȺ ɂ ɈɋɌȺɅɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ
ɢ 664
ɉɊɂɏɈȾɂ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1032
1033

660

1. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

1034

661

2. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

1035

102

640

619

383

372

10.930

11.167

18.030

17.286

2.524

3.567

150

4

1022

VIII. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉɊɈɂɁȼɈȾɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ

55

33.011

1021

53

541 ɞɨ 549

32.357
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Ƚɪɭɩɚ
ɪɚɱɭɧɚ,
ɪɚɱɭɧ

AOɉ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

665

3. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɞɨɛɢɬɤɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɞɭɯɜɚɬɚ

1036

669

4. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

1037

662

II. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɄȺɆȺɌȺ (ɈȾ ɌɊȿȶɂɏ ɅɂɐȺ)
III. ɉɈɁɂɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɂ ɉɈɁɂɌɂȼɇɂ ȿɎȿɄɌɂ ȼȺɅɍɌɇȿ
ɄɅȺɍɁɍɅȿ (ɉɊȿɆȺ ɌɊȿȶɂɆ ɅɂɐɂɆȺ)

1038

663 ɢ 664

1040

560

1. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

1042

561

2. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

1043

565

3. Ɋɚɫɯɨɞɢ ɨɞ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɝɭɛɢɬɤɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɞɭɯɜɚɬɚ

1044

4. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

1045

II. ɊȺɋɏɈȾɂ ɄȺɆȺɌȺ (ɉɊȿɆȺ ɌɊȿȶɂɆ ɅɂɐɂɆȺ)
III. ɇȿȽȺɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɂ ɇȿȽȺɌɂȼɇɂ ȿɎȿɄɌɂ ȼȺɅɍɌɇȿ
ɄɅȺɍɁɍɅȿ (ɉɊȿɆȺ ɌɊȿȶɂɆ ɅɂɐɂɆȺ)

1046

ȿ. ȾɈȻɂɌȺɄ ɂɁ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ (1032 – 1040)

1048

ɀ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ (1040 – 1032)
Ɂ. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɍɋɄɅȺȭɂȼȺȵȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɈɋɌȺɅȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ɄɈȳȺ ɋȿ
ɂɋɄȺɁɍȳȿ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɄɊɈɁ ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ
ɂ. ɊȺɋɏɈȾɂ ɈȾ ɍɋɄɅȺȭɂȼȺȵȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɈɋɌȺɅȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ɄɈȳȺ ɋȿ
ɂɋɄȺɁɍȳȿ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɄɊɈɁ ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ

1049

566 ɢ 569
562
563 ɢ 564

683 ɢ 685
583 ɢ 585

1041

150

150

1051
1052
1053

59-69

150

1050

57 ɢ 58, ɨɫɢɦ 583
ɢ 585
Ʉ. ɈɋɌȺɅɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

69-59

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ)
01.01-31.12.2019.

1047

67 ɢ 68, ɨɫɢɦ 683
ɢ 685
ȳ. ɈɋɌȺɅɂ ɉɊɂɏɈȾɂ

Ʌ. ȾɈȻɂɌȺɄ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)
ȴ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)
Ɇ. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɄɈȳȿ ɋȿ ɈȻɍɋɌȺȼȴȺ, ȿɎȿɄɌɂ ɉɊɈɆȿɇȿ
ɊȺɑɍɇɈȼɈȾɋɌȼȿɇȿ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɂ ɂɋɉɊȺȼɄȺ ȽɊȿɒȺɄȺ ɂɁ ɊȺɇɂȳɂɏ ɉȿɊɂɈȾȺ
ɇ. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɄɈȳȿ ɋȿ ɈȻɍɋɌȺȼȴȺ, ɊȺɋɏɈȾɂ ɉɊɈɆȿɇȿ
ɊȺɑɍɇɈȼɈȾɋɌȼȿɇȿ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɂ ɂɋɉɊȺȼɄȺ ȽɊȿɒȺɄȺ ɂɁ ɊȺɇɂȳɂɏ ɉȿɊɂɈȾȺ

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2019.

1039

ȭ. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ (1041 + 1046 + 1047)
56, ɨɫɢɦ 562, 563 I. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɂɁ ɈȾɇɈɋȺ ɋȺ ɉɈȼȿɁȺɇɂɆ ɉɊȺȼɇɂɆ ɅɂɐɂɆȺ
ɢ 564
ɂ ɈɋɌȺɅɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)
56
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1054

45

4

1055
1056
1057

ȵ. ȾɈȻɂɌȺɄ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ (1054 – 1055 + 1056 – 1057)

1058

Ɉ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ (1055 – 1054 + 1057 – 1056)

1059

4

ɉ. ɉɈɊȿɁ ɇȺ ȾɈȻɂɌȺɄ
I. ɉɈɊȿɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾ ɉȿɊɂɈȾȺ

1060

ɞɟɨ 722

II. ɈȾɅɈɀȿɇɂ ɉɈɊȿɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɉȿɊɂɈȾȺ

1061

ɞɟɨ 722

III. ɈȾɅɈɀȿɇɂ ɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɉȿɊɂɈȾȺ

1062

Ɋ. ɂɋɉɅȺȶȿɇȺ ɅɂɑɇȺ ɉɊɂɆȺȵȺ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

1063

ɋ. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)

1064

Ɍ. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ɆȺȵɂɇɋɄɂɆ ɍɅȺȽȺɑɂɆȺ

1066

II. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ȼȿȶɂɇɋɄɈɆ ȼɅȺɋɇɂɄɍ

1067

III. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ɆȺȵɂɇɋɄɂɆ ɍɅȺȽȺɑɂɆȺ

1068

IV. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ȼȿȶɂɇɋɄɈɆ ȼɅȺɋɇɂɄɍ

1069

721

723

V. ɁȺɊȺȾȺ ɉɈ ȺɄɐɂȳɂ
1. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɚɤɰɢʁɢ

1070

2. ɍɦɚʃɟɧɚ (ɪɚɡɜɨɞʃɟɧɚ) ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɚɤɰɢʁɢ

1071

103

1

3

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.
ɉɪɢɥɨɝ 1ɛ

ɂɁȼȿɒɌȺȳ Ɉ ɌɈɄɈȼɂɆȺ ȽɈɌɈȼɂɇȿ
ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 01.01. ɞɨ 31.12.2019. ɝɨɞɢɧɟ
ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ
ɂɡɧɨɫ
ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ (ɩɪɨɰɟɧɚ)
01.01-31.12.2019.

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2019.

Ⱥ. ɌɈɄɈȼɂ ȽɈɌɈȼɂɇȿ ɂɁ ɉɈɋɅɈȼɇɂɏ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
I. ɉɪɢɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (1 ɞɨ 3)

3001

1. ɉɪɨɞɚʁɚ ɢ ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɚɜɚɧɫɢ

3002

2. ɉɪɢɦʂɟɧɟ ɤɚɦɚɬɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3003

3. Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɥɢɜɢ ɢɡ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

3004

II. Ɉɞɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (1 ɞɨ 5)

3005

1. ɂɫɩɥɚɬɟ ɞɨɛɚɜʂɚɱɢɦɚ ɢ ɞɚɬɢ ɚɜɚɧɫɢ

3006

2. Ɂɚɪɚɞɟ, ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɪɚɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɥɢɱɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

3007

3. ɉɥɚʄɟɧɟ ɤɚɦɚɬɟ

3008

4. ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɢɬɚɤ

3009

5. Ɉɞɥɢɜɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ

3010

III. ɇɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (I-II)

3011

IV. ɇɟɬɨ ɨɞɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (II-I)

3012

Ȼ. ɌɈɄɈȼɂ ȽɈɌɈȼɂɇȿ ɂɁ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɂɇȼȿɋɌɂɊȺȵȺ
I. ɉɪɢɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 5)

3013

1. ɉɪɨɞɚʁɚ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɭɞɟɥɚ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3014

2. ɉɪɨɞɚʁɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɛɢɨɥɨɲɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

3015

3. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3016

4. ɉɪɢɦʂɟɧɟ ɤɚɦɚɬɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ

3017

5. ɉɪɢɦʂɟɧɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɟ

3018

II. Ɉɞɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 3)

3019

1. Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɭɞɟɥɚ (ɧɟɬɨ ɨɞɥɢɜɢ)

3020

2. Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɛɢɨɥɨɲɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

3021

3. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ (ɧɟɬɨ ɨɞɥɢɜɢ)

3022

III. ɇɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (I-II)

3023

IV. ɇɟɬɨ ɨɞɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (II-I)

3024

ȼ. ɌɈɄɈȼɂ ȽɈɌɈȼɂɇȿ ɂɁ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
I. ɉɪɢɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 5)

3025

1. ɍɜɟʄɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ

3026

2. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3027

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3028

4. Ɉɫɬɚɥɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

3029

5. Ɉɫɬɚɥɟ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

3030

II. Ɉɞɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 6)

3031

1. Ɉɬɤɭɩ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɭɞɟɥɚ

3032

2. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɨɞɥɢɜɢ)

3033

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɨɞɥɢɜɢ)

3034

4. Ɉɫɬɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɟ (ɨɞɥɢɜɢ)

3035

5. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɥɢɡɢɧɝ

3036

6. ɂɫɩɥɚʄɟɧɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɟ

3037

III. ɇɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (I-II)

3038

IV. ɇɟɬɨ ɨɞɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (II-I)

3039

Ƚ. ɋȼȿȽȺ ɉɊɂɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3001 + 3013 + 3025)

3040

Ⱦ. ɋȼȿȽȺ ɈȾɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3005 + 3019 + 3031)

3041

ȭ. ɇȿɌɈ ɉɊɂɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3040 – 3041)

3042

ȿ. ɇȿɌɈ ɈȾɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3041 – 3040)

3043

Ɂ. ȽɈɌɈȼɂɇȺ ɇȺ ɉɈɑȿɌɄɍ ɈȻɊȺɑɍɇɋɄɈȽ ɉȿɊɂɈȾȺ

3044

ɀ. ɉɈɁɂɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɊȿɊȺɑɍɇȺ ȽɈɌɈȼɂɇȿ
ɉɈɁɂɐɂȳȺ

3045
ȺɈɉ

ɂ. ɇȿȽȺɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɊȿɊȺɑɍɇȺ ȽɈɌɈȼɂɇȿ

3046

ȳ. ȽɈɌɈȼɂɇȺ ɇȺ ɄɊȺȳɍ ɈȻɊȺɑɍɇɋɄɈȽ ɉȿɊɂɈȾȺ (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047
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ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2019.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ (ɩɪɨɰɟɧɚ)
01.01-31.12.2019.

27. 11. 2020.
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ɉɪɢɥɨɝ 2

ɉɪɢɤɚɡ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ

2017. ɝɨɞɢɧɚ 2018. ɝɨɞɢɧɚ 2019. ɝɨɞɢɧɚ 2020. ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɍɤɭɩɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɉɨɫɥɨɜɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɉɨɫɥɨɜɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɇɟɬɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɧɟɬɨ ɡɚɪɚɞɚ

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

200
200
0%
0%

200
200
0%
0%

200
200
0%

0%
14.526
15.012
+3%
14.526
14.868
+2%
0
144
0%
-

0%
0%
33.223
33.951
+2%
+126%
33.223
33.633
+1%
+126%
0
318
0%
+121%

0%
0%
32.507
33.015
+2%
-3%
32.507
33.011
+2%
-2%
0
4
0%
-99%

0%
35.528
8%
35.528
+8%
0
-100%

90
0%
-

355
0%
+294%

3
0%
-99%

-100%

9
9
0%
62.178
51.564
-17%
-

9
8
-11%
-11%
59.630
55.350
-7%
+7%

9
8
-11%
0%
56.250
55.768
-1%
+1%

9
+13%
59.630
7%

0%
-

0%
0%

0%
0%

0%

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɉɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

200
200
0%
-

ɉɥɚɧ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɩɥɚɧɚ
% ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɤɨɥɨɧɢ ɤɨɞ % ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɪɟɞɟ ɫɟ ɩɥɚɧ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡ 2019. ɝɨɞɢɧɟ.
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɧɟɬɨ ɡɚɪɚɞɚ = ɡɛɢɪ ɫɜɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɯ ɧɟɬɨ ɡɚɪɚɞɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ / 12 / ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
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2017. ɝɨɞɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
EBITDA
ROA
ROE
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɧɨɜɱɚɧɢ ɬɨɤ
Ⱦɭɝ / ɤɚɩɢɬɚɥ
Ʌɢɤɜɢɞɧɨɫɬ
% ɡɚɪɚɞɚ ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ

2018. ɝɨɞɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

32112

27. 11. 2020.

2019. ɝɨɞɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ)

32112

ɉɥɚɧ 2020.
ɝɨɞɢɧɚ

41158

41158

ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ

Ʉɪɟɞɢɬɧɨ ɡɚɞɭɠɟʃɟ ɛɟɡ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ
Ʉɪɟɞɢɬɧɨ ɡɚɞɭɠɟʃɟ ɫɚ ɝɚɪɚɧɰɢʁɨɦ ɞɪɠɚɜɟ
ɍɤɭɩɧɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨ ɡɚɞɭɠɟʃɟ

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2017.

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2018.

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

ɉɥɚɧ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2020.

0

0

0

0

2019. ɝɨɞɢɧɚ

ɉɥɚɧ 2020.
ɝɨɞɢɧɚ

ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ

2017. ɝɨɞɢɧɚ
ɉɥɚɧ
ɉɪɟɧɟɬɨ
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɉɥɚɧ
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɉɪɟɧɟɬɨ
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɉɥɚɧ
ɍɤɭɩɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɉɪɟɧɟɬɨ
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ

2018. ɝɨɞɢɧɚ

-

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

10000

8334

5000

10000

8334

5000

5000
5000-

ɇȺɉɈɆȿɇȺ:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɛɢɬɚɤ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɪɟ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɞɭɡɦɭ ɫɚɦɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ, ɚ ɛɟɡ ɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɚɦɚɬɟ ɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɟ. Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ
ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨɛɢɬɚɤ/ɝɭɛɢɬɚɤ ɩɪɟ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɤɨɪɢɝɭʁɟ ɡɚ ɪɚɫɯɨɞɟ ɤɚɦɚɬɚ ɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɭ.
ROA (Return on Assets) - ɋɬɨɩɚ ɩɪɢɧɨɫɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɪɚɱɭɧɚ ɫɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ (ɧɟɬɨ ɞɨɛɢɬ / ɭɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ) *100
ROE (Return on ȿquity) - ɋɬɨɩɚ ɩɪɢɧɨɫɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɪɚɱɭɧɚ ɫɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ (ɧɟɬɨ ɞɨɛɢɬ / ɤɚɩɢɬɚɥ)*100
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɧɨɜɱɚɧɢ ɬɨɤ - ɧɨɜɱɚɧɢ ɬɨɤ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ⱦɭɝ / ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɞɧɨɫ ɭɤɭɩɧɨɝ ɞɭɝɚ (ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ, ɨɞɥɨɠɟɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢ
ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ), ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɭɤɭɩɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɢɡ ɩɚɫɢɜɟ ɛɢɥɚɧɫɚ ɫɬɚʃɚ) *100.
Ʌɢɤɜɢɞɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɞɧɨɫ (ɨɛɪɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ / ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ)*100.
% ɡɚɪɚɞɚ ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ - (Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɪɚɞɚ, ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚɪɚɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɥɢɱɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ / ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ)*100
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ȻɂɅȺɇɋ ɋɌȺȵȺ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ
ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ

ɂɡɧɨɫ
Ƚɪɭɩɚ ɪɚɱɭɧɚ, ɪɚɱɭɧ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

2

3

1

ɉɥɚɧ 31.03.2020.

ɉɥɚɧ 30.06.2020.

ɉɥɚɧ 30.09.2020.

ɉɥɚɧ 31.12.2020.

4

5

6

7

100

300

400

500

100

300

400

500

100

300

400

500

29.700

48.115

53.000

55.600

ȺɄɌɂȼȺ
0

Ⱥ. ɍɉɂɋȺɇɂ Ⱥ ɇȿɍɉɅȺȶȿɇɂ ɄȺɉɂɌȺɅ

0001

Ȼ.ɋɌȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0003+0010+0019+0024+0034)

0002

1

I. ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

0003

1. ɍɥɚɝɚʃɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁ

0004

2. Ʉɨɧɰɟɫɢʁɟ, ɩɚɬɟɧɬɢ, ɥɢɰɟɧɰɟ, ɪɨɛɧɟ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ ɦɚɪɤɟ, ɫɨɮɬɜɟɪ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɩɪɚɜɚ

0005

010 ɢ ɞɟɨ 019
011, 012 ɢ ɞɟɨ 019
013 ɢ ɞɟɨ 019

3. Ƚɭɞɜɢɥ

0006

014 ɢ ɞɟɨ 019

4. Ɉɫɬɚɥɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

0007

015 ɢ ɞɟɨ 019

5. ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ

0008

6. Ⱥɜɚɧɫɢ ɡɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɢɦɨɜɢɧɭ

0009

016 ɢ ɞɟɨ 019
2
020, 021 ɢ ɞɟɨ 029

II. ɇȿɄɊȿɌɇɂɇȿ, ɉɈɋɌɊɈJEȵȺ ɂ ɈɉɊȿɆȺ (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

1. Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

0011

022 ɢ ɞɟɨ 029

2. Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

0012

023 ɢ ɞɟɨ 029

3. ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

0013

024 ɢ ɞɟɨ 029

4. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ

0014

025 ɢ ɞɟɨ 029

5. Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

0015

026 ɢ ɞɟɨ 029

6. ɇɟɤɪɟɬɧɢɧɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ

0016

027 ɢ ɞɟɨ 029

7. ɍɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɬɭɻɢɦ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɦɚ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɢɦɚ ɢ ɨɩɪɟɦɢ

0017

028 ɢ ɞɟɨ 029

8. Ⱥɜɚɧɫɢ ɡɚ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɭ

0018

III. ȻɂɈɅɈɒɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

1. ɒɭɦɟ ɢ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ

0020

032 ɢ ɞɟɨ 039

2. Ɉɫɧɨɜɧɨ ɫɬɚɞɨ

0021

037 ɢ ɞɟɨ 039

3. Ȼɢɨɥɨɲɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ

0022

038 ɢ ɞɟɨ 039

4. Ⱥɜɚɧɫɢ ɡɚ ɛɢɨɥɨɲɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0023

04. ɨɫɢɦ 047

IV. ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɅȺɋɆȺɇɂ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +
0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 ɢ ɞɟɨ 049

1. ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0025

041 ɢ ɞɟɨ 049

2. ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɩɨɞɭɯɜɚɬɢɦɚ

0026

042 ɢ ɞɟɨ 049

3. ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɯɚɪɬɢʁɟ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ

0027

3
030, 031 ɢ ɞɟɨ 039

ɞɟɨ 043, ɞɟɨ 044 ɢ ɞɟɨ
4. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
049
ɞɟɨ 043, ɞɟɨ 044 ɢ ɞɟɨ
5. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
049

0028
0029

ɞɟɨ 045 ɢ ɞɟɨ 049

6. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0030

ɞɟɨ 045 ɢ ɞɟɨ 049

7. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0031

046 ɢ ɞɟɨ 049

8. ɏɚɪɬɢʁɟ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɪɠɟ ɞɨ ɞɨɫɩɟʄɚ

0032

048 ɢ ɞɟɨ 049

9. Ɉɫɬɚɥɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ

0033

V. ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

5
050 ɢ ɞɟɨ 059

1. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɨɝ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0035

051 ɢ ɞɟɨ 059

2. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɥɢɰɚ

0036

052 ɢ ɞɟɨ 059

3. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɚ ɪɨɛɧɢ ɤɪɟɞɢɬ

0037

053 ɢ ɞɟɨ 059

4. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɥɢɡɢɧɝɭ

0038

054 ɢ ɞɟɨ 059

5. ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ʁɟɦɫɬɜɚ

0039

055 ɢ ɞɟɨ 059

6. ɋɩɨɪɧɚ ɢ ɫɭɦʃɢɜɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

0040

056 ɢ ɞɟɨ 059

7. Ɉɫɬɚɥɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

0041

ȼ. ɈȾɅɈɀȿɇȺ ɉɈɊȿɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ

0042

Ƚ. ɈȻɊɌɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069
+ 0070)

0043

I. ɁȺɅɂɏȿ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0044

288

Ʉɥɚɫɚ 1
10

1. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɪɟɡɟɪɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ, ɚɥɚɬ ɢ ɫɢɬɚɧ ɢɧɜɟɧɬɚɪ

0045

11

2. ɇɟɞɨɜɪɲɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɧɟɞɨɜɪɲɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

0046

107
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ɂɡɧɨɫ
Ƚɪɭɩɚ ɪɚɱɭɧɚ, ɪɚɱɭɧ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

ɉɥɚɧ 31.03.2020.

ɉɥɚɧ 30.06.2020.

ɉɥɚɧ 30.09.2020.

ɉɥɚɧ 31.12.2020.

3.595

3.800

5.480

6.000

3.550

3.750

5.420

5.940

12

3. Ƚɨɬɨɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

0047

13

4. Ɋɨɛɚ

0048

14

5. ɋɬɚɥɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɩɪɨɞɚʁɢ

0049

15

6. ɉɥɚʄɟɧɢ ɚɜɚɧɫɢ ɡɚ ɡɚɥɢɯɟ ɢ ɭɫɥɭɝɟ

0050

II. ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɊɈȾȺȳȿ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 +
0056 + 0057 + 0058)

0051

200 ɢ ɞɟɨ 209

1. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0052

201 ɢ ɞɟɨ 209

2. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0053

202 ɢ ɞɟɨ 209

3. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0054

203 ɢ ɞɟɨ 209

4. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0055

204 ɢ ɞɟɨ 209

5. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0056

205 ɢ ɞɟɨ 209

6. Ʉɭɩɰɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0057

206 ɢ ɞɟɨ 209

7. Ɉɫɬɚɥɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɞɚʁɟ

0058

45

50

60

60

21

III. ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ ɂɁ ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

0059

19.400

21.000

22.300

23.100

22

IV. ȾɊɍȽȺ ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ

0060

14

15

20

20

14.050

17.300

19.200

20.480

236
23 ɨɫɢɦ 236 ɢ 237

V. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɄɈȳȺ ɋȿ ȼɊȿȾɇɍȳɍ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ
ɄɊɈɁ ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ
VI. ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɅȺɋɆȺɇɂ (0063 + 0064 + 0065 +
0066 + 0067)

0061
0062

230 ɢ ɞɟɨ 239

1. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0063

231 ɢ ɞɟɨ 239

2. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ

0064

232 ɢ ɞɟɨ 239

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0065

233 ɢ ɞɟɨ 239

4. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0066

5. Ɉɫɬɚɥɢ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ

0067

24

VII. ȽɈɌɈȼɂɇɋɄɂ ȿɄȼɂȼȺɅȿɇɌɂ ɂ ȽɈɌɈȼɂɇȺ

0068

27

VIII. ɉɈɊȿɁ ɇȺ ȾɈȾȺɌɍ ȼɊȿȾɇɈɋɌ

0069

IX. ȺɄɌɂȼɇȺ ȼɊȿɆȿɇɋɄȺ ɊȺɁȽɊȺɇɂɑȿȵȺ

0070

6.000

6.000

6.000

600

Ⱦ. ɍɄɍɉɇȺ ȺɄɌɂȼȺ = ɉɈɋɅɈȼɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

43.059

48.430

53.400

56.100

ȭ. ȼȺɇȻɂɅȺɇɋɇȺ ȺɄɌɂȼȺ

0072

0401

200

200

200

200

0402

200

200

200

200

200

200

200

200

234, 235, 238 ɢ ɞɟɨ
239

28 ɨɫɢɦ 288

88

ɉȺɋɂȼȺ

30

Ⱥ. ɄȺɉɂɌȺɅ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 –
0421)  0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)
I. ɈɋɇɈȼɇɂ ɄȺɉɂɌȺɅ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

300

1. Ⱥɤɰɢʁɫɤɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0403

301

2. ɍɞɟɥɢ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ

0404

302

3. ɍɥɨɡɢ

0405

303

4. Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0406

304

5. Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0407

305

6. Ɂɚɞɪɭɠɧɢ ɭɞɟɥɢ

0408

306

7. ȿɦɢɫɢɨɧɚ ɩɪɟɦɢʁɚ

0409

309

8. Ɉɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

0410

31

II. ɍɉɂɋȺɇɂ Ⱥ ɇȿɍɉɅȺȶȿɇɂ ɄȺɉɂɌȺɅ

0411

III. ɈɌɄɍɉȴȿɇȿ ɋɈɉɋɌȼȿɇȿ ȺɄɐɂȳȿ

0412

32

IV. ɊȿɁȿɊȼȿ

0413

330

V. ɊȿȼȺɅɈɊɂɁȺɐɂɈɇȿ ɊȿɁȿɊȼȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɊȿȼȺɅɈɊɂɁȺɐɂȳȿ
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȿ ɂɆɈȼɂɇȿ, ɇȿɄɊȿɌɇɂɇȺ, ɉɈɋɌɊɈȳȿȵȺ ɂ ɈɉɊȿɆȿ

0414

33 ɨɫɢɦ 330

VI. ɇȿɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂ ȾɈȻɂɐɂ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɏȺɊɌɂȳȺ ɈȾ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ
ɂ ȾɊɍȽɂɏ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ ɈɋɌȺɅɈȽ ɋȼȿɈȻɍɏȼȺɌɇɈȽ ɊȿɁɍɅɌȺɌȺ
(ɩɨɬɪɚɠɧɚ ɫɚɥɞɚ ɪɚɱɭɧɚ ɝɪɭɩɟ 33 ɨɫɢɦ 330)

0415

33 ɨɫɢɦ 330

VII. ɇȿɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂ ȽɍȻɂɐɂ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɏȺɊɌɂȳȺ ɈȾ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ
ɂ ȾɊɍȽɂɏ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ ɈɋɌȺɅɈȽ ɋȼȿɈȻɍɏȼȺɌɇɈȽ ɊȿɁɍɅɌȺɌȺ
(ɞɭɝɨɜɧɚ ɫɚɥɞɚ ɪɚɱɭɧɚ ɝɪɭɩɟ 33 ɨɫɢɦ 330)

0416

047 ɢ 237

34

VIII. ɇȿɊȺɋɉɈɊȿȭȿɇɂ ȾɈȻɂɌȺɄ (0418 + 0419)

0417

258

258

258

258

340

1. ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɞɨɛɢɬɚɤ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ

0418

258

258

258

258

341

2. ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɞɨɛɢɬɚɤ ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ

0419

IX. ɍɑȿɒȶȿ ȻȿɁ ɉɊȺȼȺ ɄɈɇɌɊɈɅȿ

0420

35

X. ȽɍȻɂɌȺɄ (0422 + 0423)

0421

108
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ɂɡɧɨɫ
Ƚɪɭɩɚ ɪɚɱɭɧɚ, ɪɚɱɭɧ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

350

1. Ƚɭɛɢɬɚɤ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ

0422

351

2. Ƚɭɛɢɬɚɤ ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ

0423

Ȼ. ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ ɂ ɈȻȺȼȿɁȿ (0425 + 0432)

0424

40

X. ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɭ ɝɚɪɚɧɬɧɨɦ ɪɨɤɭ

0426

401

2. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɛɧɚɜʂɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɛɨɝɚɬɫɬɚɜɚ

0427

403

3. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɚ

0428

404

4. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

0429

405

5. Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɭɞɫɤɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ

0430

6. Ɉɫɬɚɥɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ

0431

41

II. ȾɍȽɈɊɈɑɇȿ ɈȻȺȼȿɁȿ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432

410

1. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɬɢ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥ

0433

411

2. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

0434

412

3. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

0435

413

4. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɟɦɢɬɨɜɚɧɢɦ ɯɚɪɬɢʁɚɦɚ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɭɠɟɦ ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ

0436

414

5. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0437

415

6. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0438

402 ɢ 409

416

7. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɥɢɡɢɧɝɚ

0439

419

8. Ɉɫɬɚɥɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

0440

498

ȼ. ɈȾɅɈɀȿɇȿ ɉɈɊȿɋɄȿ ɈȻȺȼȿɁȿ

0441

42 ɞɨ 49 (ɨɫɢɦ 498) Ƚ. ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɈȻȺȼȿɁȿ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

42

I. ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɈȻȺȼȿɁȿ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 +
0448 + 0449)

0443

420

1. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0444

421

2. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

0445

422

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0446

423

4. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0447

427

5. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɛɭɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɩɪɨɞɚʁɢ

0448

6. Ɉɫɬɚɥɟ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

0449

424, 425, 426 ɢ 429
430
43 ɨɫɢɦ 430

II. ɉɊɂɆȴȿɇɂ ȺȼȺɇɋɂ, ȾȿɉɈɁɂɌɂ ɂ ɄȺɍɐɂȳȿ

0450

III. ɈȻȺȼȿɁȿ ɂɁ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451

431

1. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɡɟɦʂɢ

0452

432

2. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0453

433

3. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɡɟɦʂɢ

0454

434

4. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ – ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0455

435

5. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ɭ ɡɟɦʂɢ

0456

436

6. Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

0457

439

7. Ɉɫɬɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

0458

44, 45 ɢ 46
47
48
49 ɨɫɢɦ 498

89

IV. ɈɋɌȺɅȿ ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɈȻȺȼȿɁȿ

0459

V. ɈȻȺȼȿɁȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɈɊȿɁȺ ɇȺ ȾɈȾȺɌɍ ȼɊȿȾɇɈɋɌ

0460

VI. ɈȻȺȼȿɁȿ ɁȺ ɈɋɌȺɅȿ ɉɈɊȿɁȿ, ȾɈɉɊɂɇɈɋȿ ɂ ȾɊɍȽȿ ȾȺɀȻɂɇȿ

0461

VII. ɉȺɋɂȼɇȺ ȼɊȿɆȿɇɋɄȺ ɊȺɁȽɊȺɇɂɑȿȵȺ

0462

Ⱦ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁɇȺȾ ȼɂɋɂɇȿ ɄȺɉɂɌȺɅȺ (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417
– 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402)  0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071)  0

0463

ȭ. ɍɄɍɉɇȺ ɉȺɋɂȼȺ (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463)  0

0464

ȿ. ȼȺɇȻɂɅȺɇɋɇȺ ɉȺɋɂȼȺ

0465

109

ɉɥɚɧ 31.03.2020.

ɉɥɚɧ 30.06.2020.

ɉɥɚɧ 30.09.2020.

ɉɥɚɧ 31.12.2020.

5.800

6.000

7.000

7.000

5.800

6.000

7.000

7.000

5.800

6.000

7.000

7.000

37.259

42.430

46.200

48.900

1.259

1.500

3.000

3.500

1.259

1.500

3.000

3.500

36.000

40.930

43.200

45.400

43.059

48.430

53.400

56.100
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ɉɪɢɥɨɝ 3ɚ

ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 01.01 - 31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ
ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ
ɂ Ɂ ɇ Ɉ ɋ

Ƚɪɭɩɚ
ɪɚɱɭɧɚ,
ɪɚɱɭɧ

ɉɈɁɂɐɂ ȳȺ

AOɉ

2

1

ɉɥɚɧ
01.01-31.03.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.06.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.09.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2020.

3

4

5

6

7

1001

9.300

18.200

26.500

35.528

9.300

18.200

26.500

35.528

9.300

18.200

26.500

35.528

8.981

17.892

26.227

35.528

250

470

680

873

ɉɊɂɏɈȾɂ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
60 ɞɨ 65, ɨɫɢɦ 62
Ⱥ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)
ɢ 63
60

I. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɊɈȻȿ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

1. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1003

601

2. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ

1004

602

3. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1005

603

4. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1006

604

5. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1007

605

6. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1008

61
610
611
612
613

II. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ ɍɋɅɍȽȺ
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ
2. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ
3. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ
4. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1009
1010
1011
1012
1013

614

5. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1014

615

6. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ

1015

64

III. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɊȿɆɂȳȺ, ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȺ, ȾɈɌȺɐɂȳȺ, ȾɈɇȺɐɂȳȺ ɂ ɋɅ.

1016

65

IV. ȾɊɍȽɂ ɉɈɋɅɈȼɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ

1017

ɊȺɋɏɈȾɂ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
Ȼ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +
1027 + 1028+ 1029)  0

1018

50

I. ɇȺȻȺȼɇȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌ ɉɊɈȾȺɌȿ ɊɈȻȿ

1019

62

II. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ȺɄɌɂȼɂɊȺȵȺ ɍɑɂɇȺɄȺ ɂ ɊɈȻȿ

1020

50 ɞɨ 55, 62 ɢ 63

630
631

III. ɉɈȼȿȶȺȵȿ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȺɅɂɏȺ ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɂ ȽɈɌɈȼɂɏ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ
ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ
IV. ɋɆȺȵȿȵȿ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȺɅɂɏȺ ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɂ ȽɈɌɈȼɂɏ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ
ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ

1021
1022

V. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ

1023

513

VI. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ȽɈɊɂȼȺ ɂ ȿɇȿɊȽɂȳȿ

1024

190

290

420

445

52

VII. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɁȺɊȺȾȺ, ɇȺɄɇȺȾȺ ɁȺɊȺȾȺ ɂ ɈɋɌȺɅɂ Ʌɂɑɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

1025

2.961

5.922

8.882

13.588

53

VIII. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɉɊɈɂɁȼɈȾɇɂɏ ɍɋɅɍȽȺ

1026

4.940

9.890

14.300

17.216

540

IX. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ȺɆɈɊɌɂɁȺɐɂȳȿ

1027

10

20

25

30

X. ɌɊɈɒɄɈȼɂ ȾɍȽɈɊɈɑɇɂɏ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ

1028

XI. ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

1029

650

1.300

1.920

3.376

ȼ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ȾɈȻɂɌȺɄ (1001 – 1018)  0

1030

Ƚ. ɉɈɋɅɈȼɇɂ ȽɍȻɂɌȺɄ (1018 – 1001)  0

1031

Ⱦ. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ (1033 + 1038 + 1039)

1032

51 ɨɫɢɦ 513

541 ɞɨ 549
55

66

66, ɨɫɢɦ 662, 663 I. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɈȼȿɁȺɇɂɏ ɅɂɐȺ ɂ ɈɋɌȺɅɂ
ɢ 664
ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

660

1. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

1034

661

2. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

1035

665

3. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɞɨɛɢɬɤɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɞɭɯɜɚɬɚ

1036

669

4. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

1037

662

II. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɄȺɆȺɌȺ (ɈȾ ɌɊȿȶɂɏ ɅɂɐȺ)

1038

III. ɉɈɁɂɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɂ ɉɈɁɂɌɂȼɇɂ ȿɎȿɄɌɂ ȼȺɅɍɌɇȿ
ɄɅȺɍɁɍɅȿ (ɉɊȿɆȺ ɌɊȿȶɂɆ ɅɂɐɂɆȺ)

1039

ȭ. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ (1041 + 1046 + 1047)

1040

663 ɢ 664
56

56, ɨɫɢɦ 562, 563 I. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɂɁ ɈȾɇɈɋȺ ɋȺ ɉɈȼȿɁȺɇɂɆ ɉɊȺȼɇɂɆ
ɢ 564
ɅɂɐɂɆȺ ɂ ɈɋɌȺɅɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560

1. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

1042

561

2. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ

1043

565

3. Ɋɚɫɯɨɞɢ ɨɞ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɝɭɛɢɬɤɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɞɭɯɜɚɬɚ

1044

110
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ɂ Ɂ ɇ Ɉ ɋ

Ƚɪɭɩɚ
ɪɚɱɭɧɚ,
ɪɚɱɭɧ
566 ɢ 569
562
563 ɢ 564

683 ɢ 685
583 ɢ 585

AOɉ

ɉɈɁɂɐɂ ȳȺ

4. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

1045

II. ɊȺɋɏɈȾɂ ɄȺɆȺɌȺ (ɉɊȿɆȺ ɌɊȿȶɂɆ ɅɂɐɂɆȺ)

1046

III. ɇȿȽȺɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɂ ɇȿȽȺɌɂȼɇɂ ȿɎȿɄɌɂ ȼȺɅɍɌɇȿ
ɄɅȺɍɁɍɅȿ (ɉɊȿɆȺ ɌɊȿȶɂɆ ɅɂɐɂɆȺ)

1047

ȿ. ȾɈȻɂɌȺɄ ɂɁ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ (1032 – 1040)

1048

ɀ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ (1040 – 1032)

1049

Ɂ. ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɍɋɄɅȺȭɂȼȺȵȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɈɋɌȺɅȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ɄɈȳȺ ɋȿ
ɂɋɄȺɁɍȳȿ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɄɊɈɁ ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ
ɂ. ɊȺɋɏɈȾɂ ɈȾ ɍɋɄɅȺȭɂȼȺȵȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɈɋɌȺɅȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ɄɈȳȺ ɋȿ
ɂɋɄȺɁɍȳȿ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɄɊɈɁ ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȿɏȺ

1050
1051

67 ɢ 68, ɨɫɢɦ 683
ȳ. ɈɋɌȺɅɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɢ 685

1052

57 ɢ 58, ɨɫɢɦ 583
Ʉ. ɈɋɌȺɅɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɢ 585

1053

69-59
59-69

Ʌ. ȾɈȻɂɌȺɄ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)
ȴ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)
Ɇ. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɄɈȳȿ ɋȿ ɈȻɍɋɌȺȼȴȺ, ȿɎȿɄɌɂ ɉɊɈɆȿɇȿ
ɊȺɑɍɇɈȼɈȾɋɌȼȿɇȿ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɂ ɂɋɉɊȺȼɄȺ ȽɊȿɒȺɄȺ ɂɁ ɊȺɇɂȳɂɏ ɉȿɊɂɈȾȺ
ɇ. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ ɄɈȳȿ ɋȿ ɈȻɍɋɌȺȼȴȺ, ɊȺɋɏɈȾɂ ɉɊɈɆȿɇȿ
ɊȺɑɍɇɈȼɈȾɋɌȼȿɇȿ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɂ ɂɋɉɊȺȼɄȺ ȽɊȿɒȺɄȺ ɂɁ ɊȺɇɂȳɂɏ ɉȿɊɂɈȾȺ

1054
1055
1056
1057

ȵ. ȾɈȻɂɌȺɄ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ (1054 – 1055 + 1056 – 1057)

1058

Ɉ. ȽɍȻɂɌȺɄ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ (1055 – 1054 + 1057 – 1056)

1059

ɉ. ɉɈɊȿɁ ɇȺ ȾɈȻɂɌȺɄ
I. ɉɈɊȿɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾ ɉȿɊɂɈȾȺ

1060

ɞɟɨ 722

II. ɈȾɅɈɀȿɇɂ ɉɈɊȿɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɉȿɊɂɈȾȺ

1061

ɞɟɨ 722

III. ɈȾɅɈɀȿɇɂ ɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɉȿɊɂɈȾȺ

1062

Ɋ. ɂɋɉɅȺȶȿɇȺ ɅɂɑɇȺ ɉɊɂɆȺȵȺ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

1063

ɋ. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)

1064

Ɍ. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ɆȺȵɂɇɋɄɂɆ ɍɅȺȽȺɑɂɆȺ

1066

II. ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ȼȿȶɂɇɋɄɈɆ ȼɅȺɋɇɂɄɍ

1067

III. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ɆȺȵɂɇɋɄɂɆ ɍɅȺȽȺɑɂɆȺ

1068

IV. ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ ȼȿȶɂɇɋɄɈɆ ȼɅȺɋɇɂɄɍ

1069

721

723
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V. ɁȺɊȺȾȺ ɉɈ ȺɄɐɂȳɂ
1. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɚɤɰɢʁɢ

1070

2. ɍɦɚʃɟɧɚ (ɪɚɡɜɨɞʃɟɧɚ) ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɚɤɰɢʁɢ

1071

111

ɉɥɚɧ
01.01-31.03.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.06.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.09.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2020.
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ɉɪɢɥɨɝ 3ɛ

ɂɁȼȿɒɌȺȳ Ɉ ɌɈɄɈȼɂɆȺ ȽɈɌɈȼɂɇȿ
ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 01.01. ɞɨ 31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ
ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ
ɂɡɧɨɫ
ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ

ɉɥɚɧ
01.01-31.03.2020.

Ⱥ. ɌɈɄɈȼɂ ȽɈɌɈȼɂɇȿ ɂɁ ɉɈɋɅɈȼɇɂɏ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
I. ɉɪɢɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (1 ɞɨ 3)

3001

1. ɉɪɨɞɚʁɚ ɢ ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɚɜɚɧɫɢ

3002

2. ɉɪɢɦʂɟɧɟ ɤɚɦɚɬɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3003

3. Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɥɢɜɢ ɢɡ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

3004

II. Ɉɞɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (1 ɞɨ 5)

3005

1. ɂɫɩɥɚɬɟ ɞɨɛɚɜʂɚɱɢɦɚ ɢ ɞɚɬɢ ɚɜɚɧɫɢ

3006

2. Ɂɚɪɚɞɟ, ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɪɚɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɥɢɱɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

3007

3. ɉɥɚʄɟɧɟ ɤɚɦɚɬɟ

3008

4. ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɢɬɚɤ

3009

5. Ɉɞɥɢɜɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ

3010

III. ɇɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (I-II)

3011

IV. ɇɟɬɨ ɨɞɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (II-I)

3012

Ȼ. ɌɈɄɈȼɂ ȽɈɌɈȼɂɇȿ ɂɁ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɂɇȼȿɋɌɂɊȺȵȺ
I. ɉɪɢɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 5)

3013

1. ɉɪɨɞɚʁɚ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɭɞɟɥɚ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3014

2. ɉɪɨɞɚʁɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɛɢɨɥɨɲɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

3015

3. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3016

4. ɉɪɢɦʂɟɧɟ ɤɚɦɚɬɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ

3017

5. ɉɪɢɦʂɟɧɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɟ

3018

II. Ɉɞɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 3)

3019

1. Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɭɞɟɥɚ (ɧɟɬɨ ɨɞɥɢɜɢ)

3020

2. Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɛɢɨɥɨɲɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

3021

3. Ɉɫɬɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ (ɧɟɬɨ ɨɞɥɢɜɢ)

3022

III. ɇɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (I-II)

3023

IV. ɇɟɬɨ ɨɞɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ (II-I)

3024

ȼ. ɌɈɄɈȼɂ ȽɈɌɈȼɂɇȿ ɂɁ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
I. ɉɪɢɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 5)

3025

1. ɍɜɟʄɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ

3026

2. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3027

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɧɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜɢ)

3028

4. Ɉɫɬɚɥɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

3029

5. Ɉɫɬɚɥɟ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

3030

II. Ɉɞɥɢɜɢ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (1 ɞɨ 6)

3031

1. Ɉɬɤɭɩ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɭɞɟɥɚ

3032

2. Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɨɞɥɢɜɢ)

3033

3. Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ (ɨɞɥɢɜɢ)

3034

4. Ɉɫɬɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɟ (ɨɞɥɢɜɢ)

3035

5. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɥɢɡɢɧɝ

3036

6. ɂɫɩɥɚʄɟɧɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɟ

3037

III. ɇɟɬɨ ɩɪɢɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (I-II)

3038

IV. ɇɟɬɨ ɨɞɥɢɜ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (II-I)

3039

Ƚ. ɋȼȿȽȺ ɉɊɂɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3001 + 3013 + 3025)

3040

Ⱦ. ɋȼȿȽȺ ɈȾɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3005 + 3019 + 3031)

3041

ȭ. ɇȿɌɈ ɉɊɂɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3040 – 3041)

3042

ȿ. ɇȿɌɈ ɈȾɅɂȼ ȽɈɌɈȼɂɇȿ (3041 – 3040)

3043

Ɂ. ȽɈɌɈȼɂɇȺ ɇȺ ɉɈɑȿɌɄɍ ɈȻɊȺɑɍɇɋɄɈȽ ɉȿɊɂɈȾȺ

3044

ɀ. ɉɈɁɂɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɊȿɊȺɑɍɇȺ
ȽɈɌɈȼɂɇȿ
ɂ. ɇȿȽȺɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɊȿɊȺɑɍɇȺ
ȽɈɌɈȼɂɇȿ
ȳ. ȽɈɌɈȼɂɇȺ ɇȺ ɄɊȺȳɍ ɈȻɊȺɑɍɇɋɄɈȽ ɉȿɊɂɈȾȺ (3042 – 3043
+ 3044 + 3045 – 3046)

3045
3046
3047

112

ɉɥɚɧ
01.01-30.06.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.09.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2020.

113

01.01. ɞɨ 31.03.

2

1

01.01. ɞɨ 30.06.

ɉɥɚɧ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 01.01-31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɟɧɟɬɨ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ

01.01. ɞɨ 30.09.

3

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ (ɩɪɨɰɟɧɚ)

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

01.01. ɞɨ 31.12.

4 (2-3)

ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɨ

* ɉɨɞ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɫɜɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ (ɧɩɪ. ɞɨɞɟɥɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ʁɚɜɧɨɦ ɩɨɡɢɜɭ, ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɢ ɫɥ).

ɍɄɍɉɇɈ

Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ*

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

ɍɄɍɉɇɈ

Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ*

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

ɉɪɢɯɨɞ

01.01-31.12.2019. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ ɂ ɈɋɌȺɅɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɡɧɨɫ ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ (ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ)
5

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

ɉɪɢɥɨɝ 4.
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ɉɪɢɥɨɝ 5.

ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ
ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
Ɋ.ɛɪ.

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2019.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ)
01.01-31.12.2019.

ɉɥɚɧ
01.01-31.03.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.06.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.09.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2020.

1.

Ɇɚɫɚ ɇȿɌɈ ɡɚɪɚɞɚ (ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɨɞɛɢɬɤɭ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɩɨɪɟɡɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɧɚ
ɬɟɪɟɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ)

5.400.000

5.377.704

1.626.000

3.252.000

4.878.000

7.669.415

2.

Ɇɚɫɚ ȻɊɍɌɈ 1 ɡɚɪɚɞɚ (ɡɚɪɚɞɚ ɫɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ ɩɨɪɟɡɨɦ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚ
ɬɟɪɟɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ)

8.200.000

8.126.139

2.216.750

4.433.500

6.650.250

10.483.359

3.

Ɇɚɫɚ ȻɊɍɌɈ 2 ɡɚɪɚɞɚ (ɡɚɪɚɞɚ ɫɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ ɩɨɪɟɡɨɦ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚ
ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ)

9.590.000

9.540.000

2.614.750

5.229.500

7.844.250

12.197.768

4.

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɩɨ ɤɚɞɪɨɜɫɤɨʁ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ - ɍɄɍɉɇɈ*

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

4.1.

- ɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ

4.2.

- ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ

5

ɇɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɞɟɥɭ

6

Ȼɪɨʁ ɩɪɢɦɚɥɚɰɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɞɟɥɭ*

7

ɇɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɚɭɬɨɪɫɤɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ

8

Ȼɪɨʁ ɩɪɢɦɚɥɚɰɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɚɭɬɨɪɫɤɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ*

9

ɇɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ

10

Ȼɪɨʁ ɩɪɢɦɚɥɚɰɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ*

1

1

1

1

1

1

200.000

199.869

50.000

100.000

150.000

200.000

1

1

1

1

1

1

690.000

685.497

172.500

345.500

517.000

690.000

3

3

3

3

3

3

300.000

301.464

87.500

175.000

262.500

350.000

70.000

64.508

0

75.000

0

75.000

1

1

1

1

1

1

11 ɇɚɤɧɚɞɟ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ
12 Ȼɪɨʁ ɩɪɢɦɚɥɚɰɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ*
13 ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
14 Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ*
15 ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɧɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ
16 Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ ɧɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ*
17 ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ
18 Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ*
19 ɉɪɟɜɨɡ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
20 Ⱦɧɟɜɧɢɰɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɩɭɬɭ
21 ɇɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɩɭɬɭ
22 Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɚ ɡɚ ɨɞɥɚɡɚɤ ɭ ɩɟɧɡɢʁɭ
23 Ȼɪɨʁ ɩɪɢɦɚɥɚɰɚ ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ
24 ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
25 Ȼɪɨʁ ɩɪɢɦɚɥɚɰɚ ʁɭɛɢɥɚɪɧɢɯ ɧɚɝɪɚɞɚ
26 ɋɦɟɲɬɚʁ ɢ ɢɫɯɪɚɧɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ
27 ɉɨɦɨʄ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɪɚɞɧɢɤɚ
28 ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
29 Ɉɫɬɚɥɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
* ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ/ɩɪɢɦɚɥɚɰɚ/ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɞɚɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ
** ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɨɞ 5 ɞɨ 28 ɤɨʁɟ ɫɟ ɢɫɤɚɡɭʁɭ ɭ ɧɨɜɱɚɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɩɪɢɤɚɡɚɬɢ ɭ ɛɪɭɬɨ ɢɡɧɨɫɭ
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ɉɪɢɥɨɝ 6.
Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɩɨ ɫɟɤɬɨɪɢɦɚ / ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɟɞɧɢ ɛɪɨʁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
…

Ȼɪɨʁ
ɋɟɤɬɨɪ / Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
1

ɍɄɍɉɇɈ:

Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ
ɩɨ ɤɚɞɪɨɜɫɤɨʁ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ

9

10

10

7

3

9

9

9

7

2
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ɉɪɢɥɨɝ 7.

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ/ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

Ɉɩɢɫ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
31.12.2019.

Ȼɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
31.12.2020.

2

1

Ⱦɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ

0

0

0

0

2

30 ɞɨ 40

1

1

0

0

0

3

40 ɞɨ 50

2

2

4

4

1

1

4

50 ɞɨ 60

5

5

Ʉȼ

0

0

0

0

5

ɉɪɟɤɨ 60

0

0

6

ɉɄ

0

0

0

0

ɍɄɍɉɇɈ

8

8

7

ɇɄ

0

0

0

0

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬ

47,00

47,00

8

8

3

3

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

Ɉɩɢɫ

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2020.

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2020.

1

ȼɋɋ

3

3

2

2

ȼɋ

1

1

3

ȼɄȼ

0

4

ɋɋɋ

5

ɍɄɍɉɇɈ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɭ ɭ ɪɚɞɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨ ɩɨɥɭ
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

Ɉɩɢɫ

1
2

ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ/ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

Ɉɩɢɫ

Ȼɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
31.12.2019.

Ȼɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
31.12.2020.

2

1

Ⱦɨ 5 ɝɨɞɢɧɚ

0

0

1

1

2

5 ɞɨ 10

4

3

3

3

3

10 ɞɨ 15

3

4

4

15 ɞɨ 20

0

0

5

20 ɞɨ 25

0

0

6

25 ɞɨ 30

0

0

7

30 ɞɨ 35

1

1

8

ɉɪɟɤɨ 35

0

0

8

8

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2020.

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2019.

Ȼɪɨʁ ɧɚ ɞɚɧ
31.12.2020.

Ɇɭɲɤɢ

3

3

2

ɀɟɧɫɤɢ

5

5

8

8

ɍɄɍɉɇɈ

ɍɄɍɉɇɈ

116

2

117
0

2

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 30.06.2020. ɝɨɞɢɧɟ

10

2

1

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 30.09.2020. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɫɧɨɜ ɨɞɥɢɜɚ/ɩɪɢʁɟɦɚ ɤɚɞɪɨɜɚ

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 30.09.2020. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ

ɩɨɜɟʄɚɧɢ ɨɛɢɦ ɩɨɫɥɚ

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

ɉɪɢʁɟɦ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.10.-31.12.2020.

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

Ɉɞɥɢɜ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.10.-31.12.2020.

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

ɉɪɢʁɟɦ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.07.-30.09.2020.

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

Ɉɞɥɢɜ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.07.-30.09.2020.

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 30.06.2020. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɫɧɨɜ ɨɞɥɢɜɚ/ɩɪɢʁɟɦɚ ɤɚɞɪɨɜɚ

11

1

0

10

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

10

0

0

10

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1

4

4

ɉɪɢʁɟɦ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.04.-30.06.2020.

3

3

1

Ɋ. ɛɪ.

2

1

2

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

0

10

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 31.03.2020. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞɥɢɜ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.04.-30.06.2020.

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

10

Ɉɫɧɨɜ ɨɞɥɢɜɚ/ɩɪɢʁɟɦɚ ɤɚɞɪɨɜɚ

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 31.03.2020. ɝɨɞɢɧɟ

ɩɨɜɟʄɚɧɢ ɨɛɢɦ ɩɨɫɥɚ

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

2

1

Ɋ. ɛɪ.

2

1

4

4

ɉɪɢʁɟɦ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.01.-31.03.2020.

3

3

1

Ɋ. ɛɪ.

2

ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜ

0

8

ɋɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2019. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞɥɢɜ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
01.01.-31.03.2020.

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɉɫɧɨɜ ɨɞɥɢɜɚ/ɩɪɢʁɟɦɚ ɤɚɞɪɨɜɚ

2

1

Ɋ. ɛɪ.

ȾɂɇȺɆɂɄȺ ɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȺ
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84.750

667.322

694.151

674.151

667.749

685.578

684.557

676.388

677.350

680.230

8.126.139

677.178

8

8

8

8

8

8

8

8

8

96

8

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ɍɄɍɉɇɈ

ɉɊɈɋȿɄ

85.028

84.669

84.549

85.570

85.679

83.469

84.269

86.769

83.415

83.415

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
7

118

75.724
79.539
75.724
75.725
79.557
79.557
75.785
78.117
78.114
76.947
77.085
77.496
929.370
77.448

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

137.250
137.250
137.250
137.250
137.250
138.757
137.757
137.757
137.757
137.757

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

885.767

885.767

885.767

885.767

885.767

885.767

885.767

885.767

885.769

885.770

10.483.359

873.613

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

122

10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ɍɄɍɉɇɈ

ɉɊɈɋȿɄ

86.024

1.032.290

80.524

80.524

80.524

88.577

88.577

88.577

88.577

88.577

88.577

88.577

88.577

82.102

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
7

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

602.667
581.784
581.784
581.784
581.784
581.784
581.784
581.784
581.784
523.607
523.608
523.608
6.827.762
568.980

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

75.333
83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
74.801
74.801
74.802
889.830
74.153

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɋɌȺɊɈɁȺɉɈɋɅȿɇɂ*

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
25
2

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

166.224
166.224
166.224
166.224
166.224
166.224
166.224
166.224
224.405
224.405
224.406
2.003.008
182.091

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
83.112
74.802
74.802
74.802
889.302
80.846

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɇɈȼɈɁȺɉɈɋɅȿɇɂ

137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757

1
1
1
1
1
1
1

137.757

137.757

1

1

137.757

1

1.653.084

137.757

1

12

137.757

137.757

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

1

1

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
137.757
1.653.084
137.757

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

137.250
137.250
137.250
137.250
137.250
137.250
137.250
138.757
137.757
137.757
137.757
137.757
1.650.535
137.545

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɉɈɋɅɈȼɈȾɋɌȼɈ

137.545

1.650.535

137.250

12

137.250

1

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

1

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɉɈɋɅɈȼɈȾɋɌȼɈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

*ɫɬɚɪɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ ɫɭ ɨɧɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɪɚɞɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 2019. ɝɨɞɢɧɟ

739.917

885.767

8

10

I

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɍɄɍɉɇɈ

II

ɉɥɚɧ ɩɨ
ɦɟɫɟɰɢɦɚ 2020. Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

530.071
556.771
530.071
531.072
556.901
556.901
530.499
546.821
546.800
538.631
539.593
542.473
6.533.304
544.442

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɇɈȼɈɁȺɉɈɋɅȿɇɂ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɦɚɫɚ ɡɚ ɡɚɪɚɞɟ, ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ - Ȼɪɭɬɨ 1

** ɫɬɚɪɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ 2019. ɝɨɞɢɧɢ ɫɭ ɨɧɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɪɚɞɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 2018. ɝɨɞɢɧɟ

* ɢɫɩɥɚɬɚ ɫɚ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɝɨɞɢɧɟ

1.017.000

667.321

8

III

83.415

86.752

667.321

694.021

8

8

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɋɌȺɊɈɁȺɉɈɋɅȿɇɂ**

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

I

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

II

ɂɫɩɥɚɬɚ ɩɨ
ɦɟɫɟɰɢɦɚ 2019. Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɍɄɍɉɇɈ

ɂɫɩɥɚʄɟɧɚ ɦɚɫɚ ɡɚ ɡɚɪɚɞɟ, ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ɡɚ 2019. ɝɨɞɢɧɭ*- Ȼɪɭɬɨ 1
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1.029.168

1.029.168

1.029.168

1.029.168

1.029.168

1.029.168

1.029.168

1.029.168

1.029.168

12.197.768

1.016.481

10

10

10

10

10

11

11

11

122

10

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ɍɄɍɉɇɈ

ɉɊɈɋȿɄ

97.435

1.169.220

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
7

735.456
643.763
643.763
643.763
643.763
643.763
643.763
643.763
643.763
643.763
643.763
643.763
7.816.851
651.404

*ɫɬɚɪɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ ɫɭ ɨɧɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɪɚɞɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 2019. ɝɨɞɢɧɟ

1.029.168

10

97.435

97.435

876.917

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

105.065
91.966
91.966
91.966
91.966
91.966
91.966
91.966
91.966
91.966
91.966
91.966
1.036.887
86.407

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɋɌȺɊɈɁȺɉɈɋɅȿɇɂ*

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

1.029.168

10

10

IV

8

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

III

II

I

ɉɥɚɧ ɩɨ
ɦɟɫɟɰɢɦɚ 2020. Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɍɄɍɉɇɈ

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
25
2

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

243.944
243.944
243.944
243.944
243.944
243.944
243.944
243.944
243.944
243.944
243.944
2.683.385
243.944

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

121.972
121.972
121.972
121.972
121.972
121.972
121.972
121.972
81.315
81.315
81.315
1.219.721
101.643

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɇɈȼɈɁȺɉɈɋɅȿɇɂ

141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461

1
1
1
1
1
1
1

141.461

141.461

1

1

141.461

1

1.697.532

141.461

1

12

141.461

141.461

Ɇɚɫɚ ɡɚɪɚɞɚ

1

1

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
141.461
1.697.532
141.461

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɉɈɋɅɈȼɈȾɋɌȼɈ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɦɚɫɚ ɡɚ ɡɚɪɚɞɟ ɭɜɟʄɚɧɚ ɡɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɧɚ ɡɚɪɚɞɟ, ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ - Ȼɪɭɬɨ 2

27. 11. 2020.
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39.088
39.488
39.488
39.113
40.158
40.132
39.619

781.764

781.764

789.768

789.768

782.268

803.154

802.641

792.388

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ɭ

ɉɨɫɥɨɜɨɞɫɬɜɨ

ɇɚʁɜɢɲɚ ɡɚɪɚɞɚ

137,757

111,165

ɇɚʁɜɢɲɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɇɚʁɧɢɠɚ ɡɚɪɚɞɚ

57.252

ɇɚʁɧɢɠɚ ɡɚɪɚɞɚ

ɇɟɬɨ

98,067

79,426

41.634

60.115

146.538

120.923

Ȼɪɭɬɨ 1

ɇɟɬɨ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ

104.354

83.397

43.716

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

ɉɪɢɥɨɝ 9ɛ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3-4)

ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɢɡɧɨɫ ɭɩɥɚɬɟ ɭ
ɛɭʇɟɬ ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɛɟɡ
ɩɨɫɥɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ȼɪɭɬɨ 1

ɂɫɩɥɚʄɟɧɚ ɭ 2019. ɝɨɞɢɧɢ

Ɋɚɫɩɨɧ ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɡɚɪɚɞɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ɉɥɚɧɢɪɚɧ Ȼɪɭɬɨ 2
ɭ 2020. ɝɨɞɢɧɢ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɡɚɤɨɧɚ ൈ ൈ

േ േ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɦ ɭɪɟɻɢɜɚʃɭ ɨɫɧɨɜɢɰɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɢ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɥɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɪɚɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɚɥɧɢɯ ɩɪɢɦɚʃɚ ɤɨɞ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

39.566
474.988

791.320

9.499.206

XII

ɍɄɍɉɇɈ

XI

0
0

0

39.088

813.045

0

39.088
40.652

781.176

I

II

3

ɉɥɚɧɢɪɚɧ Ȼɪɭɬɨ 2
2020. ɝɨɞɢɧɢ
ɩɪɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɡɚɤɨɧɚ ൈ ൈ

39.508

2

1

790.150

ɂɡɧɨɫ ɭɩɥɚɬɟ ɭ ɛɭʇɟɬ ɭ 2019.
ɝɨɞɢɧɢ

Ɇɟɫɟɰ

ɂɫɩɥɚʄɟɧ Ȼɪɭɬɨ 2 ɭ 2019.
ɝɨɞɢɧɢ

ɉɅȺɇ ɈȻɊȺɑɍɇȺ ɂ ɂɋɉɅȺɌȿ ɁȺɊȺȾȺ ɂ ɍɉɅȺɌȺ ɍ ȻɍȹȿɌ ɁȺ 2020. ȽɈȾɂɇɍ

ɉɪɢɥɨɝ 9ɚ
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180.000

15.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

420.000

35.000

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ɍɄɍɉɇɈ

ɉɊɈɋȿɄ

121

23.734

284.808

23.734

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

721.488

60.124

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ɍɄɍɉɇɈ

ɉɊɈɋȿɄ

23.734

23.734

35.000

420.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

1+(2*3)

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

15.000

180.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
120.000
10.000

2

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

24

2

18.195

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

218.340

3

2

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

23.624

283.488

23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624

4

ɍɩɥɚɬɚ ɭ ɛɭʇɟɬ

60.124

721.488

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

60.124

1+(2*3)

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

23.734

284.808

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

1

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

18.195

218.340

18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195
18.195

2

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

2

24

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ / ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ - ɩɥɚɧ 2020. ɝɨɞɢɧɚ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2

3

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
23.624
283.492
23.624

4

ɍɩɥɚɬɚ ɭ ɛɭʇɟɬ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
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23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

23.734

60.124

II

III

1

1+(2*3)

23.734

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ / ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ - ɩɥɚɧ 2020. ɝɨɞɢɧɚ

ɇɚɤɧɚɞɟ ɇɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ / ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɛɪɭɬɨ ɢɡɧɨɫɭ

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2

2

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
120.000
10.000

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ / ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ - ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ 2019. ɝɨɞɢɧɚ

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

60.124

I

Ɇɟɫɟɰ

15.000

35.000

15.000

15.000

35.000

II

1+(2*3)

III

1

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

15.000

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ / ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ - ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ 2019. ɝɨɞɢɧɚ

35.000

I

Ɇɟɫɟɰ

ɇɚɤɧɚɞɟ ɇɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ / ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɧɟɬɨ ɢɡɧɨɫɭ
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ɍɄɍɉɇɈ

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ɍɄɍɉɇɈ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

2

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

3

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ - ɩɥɚɧ 2020. ɝɨɞɢɧɚ

3

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

4

ɍɩɥɚɬɚ ɭ ɛɭʇɟɬ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
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ɉɊɈɋȿɄ

0

0

0

IV

0

0

1+(2*3)

0

4

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

0

3

ɍɩɥɚɬɚ ɭ ɛɭʇɟɬ

II

2

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

III

1

1+(2*3)

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

0

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ - ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ 2019. ɝɨɞɢɧɚ

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

2

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

ɇɚɤɧɚɞɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ ɭ ɛɪɭɬɨ ɢɡɧɨɫɭ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

0

I

Ɇɟɫɟɰ

ɉɊɈɋȿɄ

0
0

0

IV

0

0

0

1+(2*3)

0

3

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ - ɩɥɚɧ 2020. ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

II

2

Ȼɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ

III

1

1+(2*3)

ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɚ

0

ɇɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ - ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ 2019. ɝɨɞɢɧɚ

0

I

Ɇɟɫɟɰ

ɇɚɤɧɚɞɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ ɭ ɧɟɬɨ ɢɡɧɨɫɭ
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...................

...................

...................

...................

...................

ɋɬɪɚɧɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪ

...................

...................

...................

...................

...................

Ⱦɨɦɚʄɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪ

Ʉɪɟɞɢɬɨɪ

ɨɞ ɱɟɝɚ ɡɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬ

ɍɤɭɩɧɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨ ɡɚɞɭɠɟʃɟ

Ⱦɚ/ɇɟ

Ƚɚɪɚɧɰɢʁɚ
ɞɪɠɚɜɟ

ɨɞ ɱɟɝɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ

ɇɚɡɢɜ ɤɪɟɞɢɬɚ / ɉɪɨʁɟɤɬɚ

Ɉɪɢɝɢɧɚɥɧɚ
ɜɚɥɭɬɚ

ɋɬɚʃɟ ɤɪɟɞɢɬɧɟ
ɋɬɚʃɟ ɤɪɟɞɢɬɧɟ
Ƚɨɞɢɧɚ Ɋɨɤ ɨɬɩɥɚɬɟ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɫɬɢ ɭ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɫɬɢ ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
ɩɨɜɥɚɱɟʃɚ ɛɟɡ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨʁ ɜɚɥɭɬɢ
ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2019
ɩɨɱɟɤɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ
ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2019. ɝɨɞɢɧɟ
ɝɨɞɢɧɟ
ɉɟɪɢɨɞ
ɩɨɱɟɤɚ
(Grace
period)

ɄɊȿȾɂɌɇȺ ɁȺȾɍɀȿɇɈɋɌ

Ⱦɚɬɭɦ ɩɪɜɟ
ɨɬɩɥɚɬɟ
Ʉɚɦɚɬɧɚ
ɫɬɨɩɚ

Ȼɪɨʁ ɨɬɩɥɚɬɚ
ɬɨɤɨɦ ʁɟɞɧɟ
ɝɨɞɢɧɟ
ɍɤɭɩɧɨ ɝɥɚɜɧɢɰɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɤɚɦɚɬɚ

ɉɥɚɧ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ ɭ
ɞɢɧɚɪɢɦɚ
ɋɬɚʃɟ ɤɪɟɞɢɬɧɟ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɫɬɢ ɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨʁ ɜɚɥɭɬɢ
ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2020.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɬɚʃɟ ɤɪɟɞɢɬɧɟ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɫɬɢ ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2020. ɝɨɞɢɧɟ
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ɉɪɢɥɨɝ 13.

ɉɅȺɇɂɊȺɇȺ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɁȺ ɇȺȻȺȼɄɍ ȾɈȻȺɊȺ, ɊȺȾɈȼȺ ɂ ɍɋɅɍȽȺ
ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ
Ɋɟɞɧɢ ɛɪɨʁ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

1.

ɄȺɇɐȿɅȺɊɂȳɋɄɂ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

2.

ɈɋɌȺɅɂ ɇȿɉɈɆȿɇɍɌɂ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

3.

ȽɈɊɂȼɈ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ) ɭ 2019.
ɝɨɞɢɧɢ

ɉɥɚɧ
01.01-31.03.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.06.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.09.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2020.

185.000

50.000

100.000

150.000

200.000

0

2,00

3,00

5,00

3.000

160.000

70.000

80.000

150.000

140.000

345.000

122.000

183.000

305.000

343.000

70.000

30.000

50.000

70.000

80.000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
…
ɍɤɭɩɧɨ ɞɨɛɪɚ:
ɍɫɥɭɝɟ
1

ɉɈɒɌȺɇɋɄȿ

2

ɌȿɅȿɎɈɇɋɄȿ

3

ɄɊȿɑȿȵȿ

250.000

90.000

190.000

250.000

300.000

3.540.000

1.300.000

2.700.000

3.500.000

4.000.000
1.500.000

4

ȿɅȿɄɌɊɈ ɈɉɊȿɆȺ

628.000

550.000

950.000

1.200.000

5

ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ

680.000

175.000

350.000

500.000

600.000

6

ɅɂɆȺɊɋɄȿ

1.100.000

375.000

450.000

650.000

450.000

7

ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ ɏɂȾɊɈ ɈɉɊȿɆȿ

20.000

25.000

50.000

75.000

44.000

8

ɋɌȺɄɅɈɊȿɁȺɑɄȿ ɈȹȺɑȺɊɋɄȿ

191.000

90.000

120.000

150.000

160.000

9

ȾȿɊȺɌɂɁȺɐɂȳȺ

280.000

120.000

180.000

250.000

380.000

…

ɊȿɄɅȺɆȺ ɊȿɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂȳȺ

350.000

230.000

350,00

480.000

580.000

7.109.000

2.985.000

5.390.000

7.125.000

8.094.000

7.454.000

3.107.000

5.573.000

7.430.000

8.437.000

ɍɤɭɩɧɨ ɭɫɥɭɝɟ:
Ɋɚɞɨɜɢ
1
2
…
ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɞɨɜɢ:
ɍɄɍɉɇɈ = ȾɈȻɊȺ + ɍɋɅɍȽȿ+ɊȺȾɈȼɂ
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125

5

4

3

2

1

Ɋɟɞɧɢ ɛɪɨʁ

ɍɤɭɩɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ɇɚɡɢɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

Ƚɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɍɤɭɩɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɡɚɤʂɭɱɧɨ ɫɚ
31.12.2019.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɨɡɚʁɦʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɨ ɤɨɧɬɢɦɚ)
Ɉɫɬɚɥɨ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɨɡɚʁɦʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɨ ɤɨɧɬɢɦɚ)
Ɉɫɬɚɥɨ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɨɡɚʁɦʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɨ ɤɨɧɬɢɦɚ)
Ɉɫɬɚɥɨ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɨɡɚʁɦʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɨ ɤɨɧɬɢɦɚ)
Ɉɫɬɚɥɨ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɨɡɚʁɦʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɨ ɤɨɧɬɢɦɚ)
Ɉɫɬɚɥɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɍɤɭɩɧɨ:

ɍɤɭɩɧɨ:

ɍɤɭɩɧɨ:

ɍɤɭɩɧɨ:

ɍɤɭɩɧɨ:

ɂɡɧɨɫ ɩɪɟɦɚ
ɢɡɜɨɪɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɉɅȺɇ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȺ

ɉɥɚɧ
01.01-31.03.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.06.2020.

ɉɥɚɧ
01.01-30.09.2020.

ɉɥɚɧ 2020. ɝɨɞɢɧɚ
ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2020.

ɉɥɚɧ 2021. ɝɨɞɢɧɚ

ɉɥɚɧ 2022. ɝɨɞɢɧɚ

ɭ 000 ɞɢɧɚɪɚ

ɉɪɢɥɨɝ 14.
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Ɋɟɤɥɚɦɚ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ

Ɉɫɬɚɥɨ

7.

ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

4.

6.

ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3.

Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ

2.

5.

ɋɩɨɧɡɨɪɫɬɜɨ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1.

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
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300.000

250.000

ɉɥɚɧ
2019. ɝɨɞɢɧɚ

280.000

150.000

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
(ɩɪɨɰɟɧɚ)
2019. ɝɨɞɢɧɚ

160.000

150.000

ɉɥɚɧ
01.01-31.03.2020.

200.000

200.000

ɉɥɚɧ
01.01-30.06.2020.

ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɁȺ ɉɈɋȿȻɇȿ ɇȺɆȿɇȿ

250.000

250.000

ɉɥɚɧ
01.01-30.09.2020.

300.000

280.000

ɉɥɚɧ
01.01-31.12.2020.

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

ɉɪɢɥɨɝ 15.
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252.
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 27.11.2020.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-115/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

ЗАКЉУЧАК

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
I
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
ДОНОСE СЕ Првe изменe Програма
одржавања чистоће на јавним површинама
за 2020.годину на територији града Сремска
Митровица.
II
Саставни део овог Закључка чинe
Првe изменe Програма одржавања чистоће
на јавним површинама за 2020.годину на
територији града Сремска Митровица.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
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253.
На основу чл.18, чл. 22 став13, чл. 27
ст.10 Закона о јавној својини („Сл.Гласник
РС“ БР.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016и др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и
чл.41.тачка 20. Статута Града Сремска Митровица ( „Сл.лист Града Сремска Митровица“
бр. 3/2019 и 5/2019- испр.), Скупшина Града Сремска Митровица је, на својој седници
одржаној 27.11.2020.године, донела

II
На основу овог решења код РГЗСлужбаза катастар непокретности Сремска
Митровица, извршиће се брисање уписа
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕЖИМИР, ЛЕЖИМИР
као корисника.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА
КОРИШЋЕЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛЕЖИМИР НА ПОРОДИЧНОЈ
СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ И СТАНУ
САГРАЂЕНИМ НА КАТАСТАРСКОЈ
ПАРЦЕЛИ БРО 2724 КО ЛЕЖИМИР

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 46-88/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало
право коришћења МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛЕЖИМИР на непокретностима уписаним у
лист непокретности број 2724 к.о. Лежимир,
на којима је Град Сремска Митровица уписан
као носилац права јавне својине са обимом
удела 1/1 дњела непокретности и то:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

- породичој стамебној згради саграђеној на
катастарској парцели бр.2724, број зграде
1, ул.Маршала Тита број 29 Лежимир
- посебном делу објекта- В2 лист- стан,
саграђен на катастарској парцели број
2724, број посебног дела објекта 1, 67м2,
ул.Маршала Тита, Лежимир
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254.
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 27.11.2020.године, донела је

ИЗМЕНA
ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК
I

I

ДОНОСЕ СЕ измене Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града
Сремскa Митровицa за 2020.годину.

У Програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја Града Сремска Митровица за 2020.
годину („Сл. лист града Сремска Митровица,
бр. 2/2020), у Поглављу I „Табеларни приказ
планираних мера и финансијских средстава“,
Табела 3. „Мере руралног развоја“, мења се
и сада гласи:

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“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 320-71/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

1

2

4

Назив мере

Успостављање и
јачање удружења
у области
пољопривреде
Управљање
ризицима
Одрживо
коришћењe
пољопривредног
земљишта
Инвестиције за
унапређење и
развој руралне
инфраструктуре
и услуга
УКУПНО

Шифра
мере

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

Пренете
обавезе

102

1.000.000,00

0

100.000,00

0,00

104

20.291.000,00

100

0,00

0,00

201.1

1.670.000,00

100

0,00

0,00

100

0,00

66.955.032,60

301

74.904.967,40

97.865.967,40

У поглављу I „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“, Табела 6. “Табеларни приказ планираних финансијских средстава” мења се и сада гласи:
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у
РСД

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

97.865.967,40

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

97.865.967,40

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
66.955.032,60

Пренете обавезе
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У поглављу I у делу„Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након
примене Програма”, износ од 93.452.010,00 динара замењује се износом: 164.821.000,00 динара.
II
У поглављу II “Опис планираних мера, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102 Успостављање
и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.9. „Критеријуми селекције“ мења
се и сада гласи:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/
Не

Бодови

1

Број чланова удружења до 10 чланова/да је удружење активно од 2020. године

да

0

2

Број чланова удружења од 31 до 50 чланова/да је удружење активно од
2017. године

да

15

3

Број чланова удружења од 11 до 20 чланова/да је удружење активно од
2019. године

да

5

4

Број чланова удружења од 21 до 30 чланова/да је удружење активно од
2018. године

да

10

5

Број чланова удружења преко 51 чланова/да је удружење активно од 2016.
године и раније

да

20

6

Да удружење има осмишљен квалитетан програм активности који има
препознатљив позитиван ефекат на пољопривреду и рурални развој

да

од0до50

7

Организовање манифестација пољопривредног карактера

да

10

У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.1. „Назив и шифра мере: 102 Успостављање
и јачање удружења у области пољопривреде“, подтачка 2.1.10. „Интензитет помоћи“ мења се
и сада гласи:
„Интензитет помоћи је од 30% до 100% 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“.
III
У поглављу II “Опис планираних мера”, тачка 2.2. „Назив и шифра мере: 104 “Управљање
ризицима“, подтачка 2.2.9. „Критеријуми селекције“ мења се и сада гласи:

Редни број

Тип критеријума за
избор

Да/Не

1

не

140

Бодови

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

IV

Број 30

подручју, изузев земљишта које ће остати у
фактичком стању.

У поглављу II “Опис планираних
мера”, тачка 2.3. „Назив и шифра мере:
201.1 Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта”, подтачка 2.3.1. „Образложење“
мења се и сада гласи:

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.

„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.

Земљиште представља основно
средство пољопривредне производње те је
одржавање његове плодности веома битно
за саму пољопривредну производњу. Да би
се добили поуздани подаци о степену његове
плодности, као неопходан предуслов се јавља
адекватна анализа земљишта у квалитативном
смислу (контрола плодности) спроведена од
стране институције која располаже потребним
средствима анализе. Уз анализу се добија и
препорука о правилном ђубрењу (количини
и времену примене) за наредних пар година.
Ово доводи до значајне рационализације
употребе ђубрива чиме се остварују уштеде
у новцу уз истовремено повећање приноса
и већи профит.

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,
наводњавања-одводњавања и уопште да
се повећа примена савремене технике и
технологије укрупњавањем поседа,
обједињавањем већег броја мањих и мањег
броја већих парцела.

Током 2017. године испитано је 1820
узорака пољопривредног земљишта и 880
узорака пољопривредног земљишта, током
2018. године.
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 пољопривреде и
руралног развоја за период 2014 – 2024
очување и унапређење плодности земљишта
су једни од приоритета пољопривредне
политике. Стратегија као оперативни циљ
реализације наведених приоритета види између
осталог у систематском праћењу квалитета
пољопривредног земљишта.

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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Стратегијом руралног развоја Града
Сремска Митровица 2014 - 2020. године
као општи циљ се поставља повећање
конкурентности пољопривреде и развој
прерађивачке индустрије уз одрживо коришћење
природних ресурса док се као специфични циљ
наводи одрживо управљање земљиштем. Једна
од мера реализације постављених циљева,
према Стратегији је, правилно ђубрење кроз
анализу квалитета плодности земљишта”.

27. 11. 2020.

201.1 Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта”, подтачка 2.3.9. „Критеријуми
селекције“ мења се и сада гласи:

Редни
број

Тип
критеријума
за избор

1

Да/Не

Бодови

не

У поглављу II “Опис планираних
мера”, тачка 2.3. „Назив и шифра мере: 201.1
“Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта, подтачка 2.3.11. „Индикатори/
показатељи“ мења се и сада гласи:

У поглављу II “Опис планираних
мера”, тачка 2.3. „Назив и шифра мере:
201.1 Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта”, подтачка 2.3.2. „Циљеви мере“
мења се и сада гласи:

Редни
Назив показатеља
број

„Заштита пољопривредног земљишта, повећање
приноса пољопривредних култура”
У поглављу II “Опис планираних
мера”, тачка 2.3. „Назив и шифра мере:
201.1 Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта”, подтачка 2.3.6. „Општи критеријум
за кориснике“ након става 1. додаје се став
2. и гласи:

1

Уређена површина пољопривредног
земљишта комасацијом

2

Број газдинства која су извршила анализу
земљишта

У поглављу II “Опис планираних
мера”, тачка 2.3. „Назив и шифра мере: 201.1
“Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта, подтачка 2.3.12. „Административна
процедура“ мења се и сада гласи:

„Да би одређено привредно друштво
односно друго правно лице, високошколска
образовна установа у области пољопривреде
и институт у области пољопривреде постало
корисник мере ( контрола плодности ) мора
претходно испунити следеће услове:

„Поступак реализације мере Израда
програма комасације катастарских општина
Манђелос и Лежимирм и Програма комасације
катастарске општине Дивош, територија Града
Сремске Митровице спроводи се у складу
са правилима и начелима Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.24/2012,
14/2016 , 68/2015 и 91/2019 ).

1. да је регистриована код надлежног органа
односно уписано у одговарајући регистар,
2. да испуњава друге услове у погледу техничке
опремљености, радног простора, техничког
капацитета, акредитације, стручног
капацитета прописаних Правилником о
условима за обављање контроле плодности
обрадивог пољопривредног земљишта“.

Поступак реализације мере ( Контрола
плодности ) спроводи се у складу са правилима
и начелима Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2016 , 68/2015
и 91/2019 ). Поступак набавке у спроводи
Градска управа за пољопривреду и заштиту
животне средине Града Сремска Митровица

У Поглављу II “Опис планираних
мера”, тачка 2.3. „Назив и шифра мере:
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у складу са Законом, подзаконским актима и
општим актим града.
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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.

Након спроведеног поступка набавке,
избора најповољније понуде те закључења
уговора о набавци са изабраним понуђачем
мера се даље реализује у складу са одредбама
уговора о набавци.
Изабрани понуђач поступак анализе
земљишта - контрола плодности може
спроводити само у односу на узорке земљишта
која потичу са земљишта у приватном
власништву физичких лица носилаца
регистрованих пољопривредних газдинстава а
која у текућој години нису извршила анализу
земљишта”.

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.

V
У Поглављу II “Опис планираних
мера”, тачком 2.4. Назив и шифра мере: 301
Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре и услуга, подтачка 2.4.1.
Образложење, мења се и сада гласи:

Сврха ове инвестиције је остваривање
несметаног саобраћаја на атарским путевима,
обезбеђење лаког приступа парцелама
пољопривредног земљишта те економски
ефикасна пољопривредна производња.

„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 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.

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

У оквиру ове мере финансира се
„Инвестиција у израду, унапређење или
проширење свих типова инфраструктуре
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– 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. Из истих разлога Град Сремска
Митровица, започиње и поступак уређења
пољопривредног земљишта комасацијим у
К.О. Дивош.

27. 11. 2020.

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.

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.

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 инфраструктуре,
електро – снабдевања те побољшање земљишне
инфраструктуре“.

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

VI
У поглављу II “Опис планираних
мера”, тачком 2.4. „Назив и шифра мере: 301
Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре и услуга“, подтачка 2.4.9.
“Критеријуми селекције“, мења се и сада гласи:

Редни
број
1

144

Тип
критеријума
за избор

Да/Не

не

Бодови
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Број 30

255.

256.

На основу члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници 27.11.2020. године, донела је

На основу члана 54. Статута установе
Пословно спортског центра „Пинки“ Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.12/2015) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОСЛОВНО СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА „ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОСЛОВНО СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА „ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I
ВАСИЉ ШЕВО, дипломирани менаџер
из Сремске Митровице, Стари мост 2/17,
разрешава се са функције вршиоца дужности
директора Пословно спортског центра „Пинки“
у Сремској Митровици.
II

I

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

САША БУГАЏИЈА, дипл.инж.
пољопривреде из Сремске Митровице,
ул.16.Дивизије бр.28, именује се за вршиоца
дужности директора Пословно спортског
центра „Пинки“ у Сремској Митровици, на
период од годину дана.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-187/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

II

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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257.
На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и
88/2020) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-196/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

РЕШЕЊЕ

Сремска Митровица
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ВОДОВОД“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

I
БОРИСЛАВ БАБИЋ, мастер
економиста из Чалме, разрешава се са функције
вршиоца дужности директора ЈКП „Водовод“
у Сремској Митровици.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-129/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

258.

259.

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
27.11.2020.године, донела је

На основу члана 49. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и
88/2019) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈКП „ВОДОВОД“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ
ГАСА „СРЕМ-ГАС“ ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ

I
БОРИСЛАВ БАБИЋ, мастер
економиста из Чалме, именује се за вршиоца
дужности директора ЈКП „Водовод“ у Сремској
Митровици, на период од једне године.

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.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-122/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

Број: 023-128/2020-I

Сремска Митровица

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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260.

261.

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
27.11.2020.године, донела је

На основу члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и
5/2019) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној дана 27.11.2020.године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ
ГАСА „СРЕМ-ГАС“ ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ

I
ГОРДАНА ЋУИЋ ЦВИЈАНОВИЋ,
специјалиста фармацеутске здравствене заштите
из Сремске Митровице, ул. Деканске баште,
бр.6/7, разрешава се са функције вршиоца
дужности директора Апотеке у Сремској
Митровици.

I
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 годину дана.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-184/2020-I
Број: 023-124/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

262.

263.

На основу члана 117. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.25/2019) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 27.11.2020.године,
донела је

На основу члана 41. став 1. тачка 9.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр. бр.3/2019 и
5/2019), Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 27.11.2020.године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

ГОРДАНА ЋУИЋ ЦВИЈАНОВИЋ,
специјалиста фармацеутске здравствене заштите
из Сремске Митровице, Деканске баште,
број 6/7, именује се за вршиоца дужности
директора Апотеке у Сремској Митровици,
на период од годину дана.

ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, виши
спортски тренер из Мартинаца, ул.Савска
бр.2, разрешава се са функције вршиоца
дужности директора установе Атлетски
стадион у Сремској Митровици.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-183/2020-I
Број: 022-190/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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264.

265.

На основу члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр. бр.3/2019
и 5/2019) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 27.11.2020.године,
донела је

На основу члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I
ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, виши
спортски тренер, из Мартинаца, ул.Савска бр.2,
именује се за вршиоца дужности директора
Установе Атлетски стадион у Сремској
Митровици, на период од годину дана.

I
САША БУГАЏИЈА, дипл.инж.
пољопривреде из Сремске Митровице, ул.16.
Дивизије бр.28, разрешава се са функције
вршиоца дужности директора Музеја Срема
у Сремској Митровици.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-197/2020-I

Број: 022-180/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
150

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

266.

267.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 41. став 1. тачка 20. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр. бр.3/2019 и
5/2019), Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу чланa 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I
I

ДЕЈАН УМЕТИЋ из Лаћарка, ул.
Школска бр.111, разрешава се са функције
вршиоца дужности директора Историјског
архива „Срем“ у Сремској Митровици.

АНДРИЈА ПОПОВИЋ, мастер
историчар из Сремске Митровице, ул. Светозара
Милетића бр.26, именује се за вршиоца
дужности директора Музеја Срема у Сремској
Митровици, на период од годину дана.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-176/2020-I

Број: 022-198/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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268.

269.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и чланa 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу чланa 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
I

МИЛАН МАРИНКОВИЋ, наставник
разредне наставе из Великих Радинаца,
Маршала Тита бб, разрешава се са функције
вршиоца дужности директора Галерије „Лазар
Возаревић“ у Сремској Митровици.

ДЕЈАН УМЕТИЋ, из Лаћарка,
Школска 111, именује се за вршиоца дужности
директора Историјског архива „Срем“ у
Сремској Митровици, на период од једне
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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-174/2020-I
Број: 022-195/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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270.

271.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и чланa 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу чланa 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ
„ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I

I

МИЛАН МАРИНКОВИЋ, наставник
разредне наставе из Великих Радинаца,
Маршала Тита бб, именује се за вршиоца
дужности директора Галерије „Лазар
Возаревић“ у Сремској Митровици на период
од једне године.

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, дипломирана
глумица из Сремске Митровице, Матије Хуђи
54/4, разрешава се са функције вршиоца
дужности директора Позоришта „Добрица
Милутиновић“ у Сремској Митровици.
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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-182/2020-I

Број: 022-193/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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272.

273.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и чланa 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу чланa 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I
ЉУБИША ШУЛАЈА, дипл.правник
из Лаћарка, Фрушкогорска 80, разрешава се
са функције вршиоца дужности директора
Завода за заштиту споменика културе у
Сремској Митровици.

I
ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, дипломирана
глумица из Сремске Митровице, Матије
Хуђи 54/4, именује се за вршиоца дужности
директора Позоришта „Добрица Милутиновић“
у Сремској Митровици, на период од једне
године.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-194/2020-I

Број: 022-181/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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274.

275.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и чланa 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу чланa 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
I

СВЕТЛАНА САБО из Сремске
Митровице, ул. М.П.Камењар бр.11, разрешава
се са функције вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Сремска
Митровица.

ЉУБИША ШУЛАЈА, дипл.правник
из Лаћарка, Фрушкогорска 80, именује се за
вршиоца дужности директора Завода за заштиту
споменика културе у Сремској Митровици,
на период од једне 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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-191/2020-I

Број: 022-179/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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276.

277.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и чланa 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу чланa 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
„СИРМИЈУМАРТ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I

I

ДУШАН ДРЧА, професор физичког
васпитања из Кузмина, ул.Савска бр.73 именује
се за вршиоца дужности директора Туристичке
организације града Сремска Митровица, на
период од једне године.

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ, професор
физичког васпитања из Сремске Митровице,
ул.Матије Хуђи бр.20/21, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Центра за културу „Сирмијумарт“ у Сремској
Митровици.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

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
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-192/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

Број: 022-177/2020-I

Сремска Митровица

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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278.

279.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и чланa 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу чланa 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ
„СРЕМ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

ДУШАН ДРЧА, професор физичког
васпитања из Кузмина, ул.Савска бр.73,
разрешава се са функције вршиоца дужности
директора Установе за неговање културе
„Срем“ у Сремској Митровици.

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ, професор
физичког васпитања из Сремске Митровице,
ул.Матије Хуђи, бр.21/20 именује се за вршиоца
дужности директора Центра за културу
„Сирмијумарт“ у Сремској Митровици, на
период од 1 године.

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-188/2020-I

Број: 022-175/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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27. 11. 2020.

280.

281.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и чланa 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020.године, донела
је

На основу члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019)
и члана 19 . Одлуке о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу „Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица“
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.
3/2013, 7/2013, 9/2013 и 1/2017) Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
27.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ

I
МИРОСЛАВА ИЛИЈИЋ, мастер
васпитач, ул Триве Витасовића 40 именује
се за вршиоца дужности директора Установе
за неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици, на период од 1 године.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
ДУШИЦА ПАВЛОВИЋ, дипл.
правник из Београда, именује се за вршиоца
дужности директора Друштва са ограниченом
одговорношћу „Агенције за рурални развој
града Сремска Митровица“ на период од 6
месеци.

Број: 022-185/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

282.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

Број: 023-127/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

Сремска Митровица

УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

I
БРАНИСЛАВ РАДИШИЋ из
Мартинаца, Савска 124 разрешава се дужности
председника Управног одбора Апотеке Сремска
Митровица.
Дужности чланова Управног одбора
Апотеке Сремска Митровица, разрешавају се:

159

-

СУНЧИЦА КОСАНОВИЋ из
Срем.Митровице, С.Штиљановића
1

-

СТЕВА РОМАКОВ из Срем.
Митровице, 16.Дивизије 17

-

ДИЈАНА СТРАЦЕНСКИ, радник
ове установе

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

283.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
МИЛАН АЋИМОВИЋ из Бешенова,
Сурдук 19 именује се за председника Управног
одбора Апотеке Сремска Митровица.
За чланове Управног одбора Апотеке
Сремска Митровица именују се:
-

СЛАЂАНА ДАВИДОВИЋ из
Срем.Митровице, Радничка 1

-

ДИЈАНА СТРАЦЕНСКИ, радник
ове установе

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

III

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

I

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ЉИЉАНА ЈЕСРЕТИЋ, радник ове
установе, разрешава се дужности председника
Надзорног одбора Апотеке Сремска Митровица.
Дужности чланова Надзорног одбора
Апотеке Сремска Митровица, разрешавају се:

Број: 022-164/2020-I

РАДОВАН ИСАИЛОВИЋ из
Срем.Митровице, Васе Стајића 52/1

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

- ВЕСЕЉКО КАЛАБИЋ из Срем.
Митровице, 15.Маја 12

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

284.

II

На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

ТАТЈАНА ЛУКС из Срем.Митровице,
Жртава фашизма 73 именује се за председника
Надзорног одбора Апотеке Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Апотеке
Сремска Митровица именују се:
-

ДУШАНКА ИВОШЕВИЋ из
Срем.Митровице, Максима Горког
21

-

ЉИЉАНА ЈЕСРЕТИЋ, радник
ове установе

Број 30

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
МИЛАН МАТИЈЕВИЋ из Ноћаја,
Л.Сретеновића 119 разрешава се дужности
председника Управног одбора Историјског
архива „Срем“ у Сремској Митровици.

Број: 022-162/2020-I

Дужности чланова Управног одбора
Историјског архива „Срем“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

161

-

НЕЂЕЉКО ИЛИЋ из Срем.
Митровице, Радиначки пут 171

-

СНЕЖАНА БАБИЈ из Срем.
Митровице, М.П.Камењар 11/11

-

СВЕТИСЛАВ СРДИЋ, радник
ове установе

-

ДУШИЦА ПЕЈКИЋ, радник ове
установе

-

НЕБОЈША ПИСМЕСТРОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

285.

II

На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

МИЛАН МАТИЈЕВИЋ из Ноћаја,
Л.Сретеновића 119 именује се за председника
Управног одбора Историјског архива „Срем“
у Сремској Митровици.
За чланове Управног одбора Историјског
архива „Срем“ у Сремској Митровици именују
се:
-

ДАРКО ТУР из Срем.Митровице,
Девет Југовића 4

-

ДРАГАНА МАРКОВИЋ из
Лаћарка, Ниска 70

-

ДУШИЦА ПЕЈКИЋ, радник ове
установе

-

МИРЈАНА МЕДАЛИЋ, радник
ове установе

-

27. 11. 2020.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА „ СРЕМ“

ДАМИР ПИСМЕСТРОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

III

I

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

МИРОСЛАВА ДЕРИКОЊА из
Срем.Митровице, Деспота Бранковића 15
разрешава се дужности председника Надзорног
одбора Историјског архива „Срем“ Сремска
Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Историјског архива „Срем“ Сремска Митровица,
разрешавају се:

Број: 022-156/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

МИЛКА ПЕТКОВИЋ из Срем.
Митровице, Фрушкогорска 17

-

НАДА СИМИЋ ЛЕМАЈИЋ,
радник ове установе

-

ЗЛАТКО НАЧЕВ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

286.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури (‚‘Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(‚‘Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЈОВИЦА МИЛАДИНОВИЋ из
Мартинаца, Јованке Габошац 36 именује се за
председника Надзорног одбора Историјског
архива „Срем“ Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора
Историјског архива „Срем“ Сремска Митровица
именују се:
-

ДАРКО БАРИЋ из Срем.
Митровице, Ђуре Даничића 20

-

НАДА СИМИЋ ЛЕМАЈИЋ,
радник ове установе

-

АНГЕЛИНА КИРШ НАЧЕВ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
АТЛЕТСКИ СТАДИОН

III

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

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

I
ЖИКА МАТИЋ из Срем.Митровице,
Карађорђева 7 разрешава се дужности
председника Управног одбора Установе
Атлетски стадион у Сремској Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Установе Атлетски стадион у Сремској
Митровици, разрешавају се:

Број: 022-157/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

163

-

ЂОРЂЕ МИЉКОВИЋ из Срем.
Митровице, Шишатовачка 14

-

ЗОРАН КРСТИЋ из Мартинаца,
Сремска 122

-

ЈОВИЦА РИБАРИЋ
Шишатовца, Планинска бб

-

ЗОРАН МИХАЈЛОВИЋ из Срем.
Митровице, М.Хуђи 71/6

-

КРИСТИНА СТОКАНОВ из
Срем.Митровице, Његошева 28

-

САША ДАМЊАНОВИЋ, радник
ове установе

из

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

287.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ВИТОМИР ЈАКОВЉЕВИЋ из Срем.
Митровице, Радиначки пут 88 именује се
за председника Управног одбора Установе
Атлетски стадион у Сремској Митровици.
За чланове Управног одбора Установе
Атлетски стадион у Сремској Митровици
именују се:
-

ЖИВОРАД МАТИЋ из Срем.
Митровице, Карађорђева 7

-

ЈОВИЦА РИБАРИЋ
Шишатовца, Планинска бб

-

ЂОРЂЕ МИЉКОВИЋ из Срем.
Митровице, Шишатовачка 8

-

ЗОРАН МИХАЈЛОВИЋ из Срем.
Митровице, М.Хуђи 71/6

из

-

САША ДАМЊАНОВИЋ из Срем.
Митровице, Соларски трг 6/27

-

НОВКА ЈОЦКОВИЋ, радник ове
установе

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
АТЛЕТСКИ СТАДИОН
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

III

I

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

МИРОСЛАВ СИВАЦ из Срем.
Митровице, Шишатовачка 7 разрешава се
дужности председника Надзорног одбора
Установе Атлетски стадион Сремска Митровица
Дужности чланова Надзорног
одбора Установе Атлетски стадион Сремска
Митровица, разрешавају се:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

-

САВА ГРУИЧИЋ из Срем.
Митровице. С. Фронта 24

-

НОВКА ЈОЦКОВИЋ, радник ове
установе

Број: 022-171/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

288.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
МИРОСЛАВ СИВАЦ из Срем.
Митровице, Шишатовачка 7 именује се за
председника Надзорног одбора Установе
Атлетски стадион Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Установе
Атлетски стадион Сремска Митровица именују
се:
-

ДАЛИБОР БРКЉАЧ из Сремске
Раче, Савска 15

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ‘’Службеном
листу града Сремска Митровица’’.

УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I
НЕДЕЉКО ТЕРЗИЋ из Срем.
Митровице, М.Хуђи 6/8 разрешава се дужности
председника Управног одбора Библиотеке
„Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици.

Број: 022-178/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

Дужности чланова Управног одбора
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

-

ВЕЉКО МИЛИЋЕВИЋ из Срем.
Митровице, Краља А.Карађорђевића
8

-

ТАМАРА БИЛИЋ из Срем.
Митровице, Равногорска бб

-

МИРЈАНА ДЕЛИЋ, радник ове
установе

-

ДАРИЈА РОКИЋ, радник ове
установе

-

МИРЈАНА ЉУБАШЧЕК из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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27. 11. 2020.

289.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
МИРЈАНА ДЕЛИЋ, радник ове
установе, именује се за председника Управног
одбора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици.
За чланове Управног одбора Библиотеке
„Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици
именују се:
-

СЛАВОЈКА ПАНИЋ из Срем.
Митровице, Водна 26/23

-

НЕНАД КИШ из Срем.Митровице,
Матошева 45

-

ДАРИЈА РОКИЋ, радник ове
установе

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

-

ЗЛАТКО РАДАНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“

РЕШЕЊЕ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

I
ВЛАДА ЦВИЈЕТИЋ из Манђелоса,
Пинкијева 73 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Библиотеке
„Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска
Митровица, разрешавају се:

Број: 022-154/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р
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-

СТАНИСЛАВ МИЛАКОВИЋ из
Срем. Митровице, Т.дивизије 18

-

ГОРДАНА ВАСЕЛЕК, радник
ове установе

-

ЈОСИП ДУЈИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

290.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ВЛАДА ЦВИЈЕТИЋ из Манђелоса,
Пинкијева 73 именује се за председника
Надзорног одбора Библиотеке „Глигорије
Возаровић“ Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска
Митровица именују се:
-

МИЛЕ ТАРАБИЋ из Лаћарка,
Триве Витасовића 45

-

ГОРДАНА ВАСЕЛЕК, радник
ове установе

РЕШЕЊЕ

-

ВЛАТКО ХРГОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“

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

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
БРАНИСЛАВ КОСАНОВИЋ из
Мартинаца, Војвођанска 41 разрешава се
дужности председника Управног одбора
Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској
Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:

Број: 022-155/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

ДРАГАНА ПАЛКОВИЋ из Срем.
Митровице, Деканске баште 7/32

-

АНА ЛОНЧАРЕВИЋ из Срем.
Митровице, Лазе Костића 6

-

АЛЕКСАНДРА ВИТОМИРОВИЋ
ЈЕРБИЋ, радник ове установе

-

ВЛАДИСЛАВА МАТОВИЋ
КРСТИЋ, радник ове установе

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

291.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЗОРИЦА КОЧИЋ БРЊА из Срем.
Митровице, Драгиње Никшић 43 именује се
за председника Управног одбора Центра за
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици.
За чланове Управног одбора Центра за
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици
именују се:
-

ДРАГАНА ШИМОЊИК из Срем.
Митровице, Васе Пелагића 5

-

ДАЛИБОРКА ЏОДАН из Срем.
Митровице, Бул.Константина
Великог 77

-

СЛАЂАНА НОВАКОВИЋ, радник
ове установе

-

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“

ДАНИЦА КРЊАИЋ, радник ове
установе

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

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

I
БРАТИСЛАВ ДОСТАНИЋ из Срем.
Митровице, М. Хуђи 48 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Центра за
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:

Број: 022-165/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

ДРАГАН ЦВИЈЕТИЋ из Чалме,
Победа 2а

-

ЈЕЛЕНА СТОЈИНОВИЋ, радник
ове установе

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

292.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЂОРЂЕ МИЛОВАЦ из Срем.
Митровице, Стари мост 16/20 именује се за
председника Надзорног одбора Центра за
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици.
За чланове Надзорног одбора Центра за
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици
именују се:
-

ЗОРАН ГОЛЕК из Срем.Митровице,
Стари мост 8/13

-

ЗОРА ТУФЕГЏИЋ, радник ове
установе

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ
„ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

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

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I
ЈОВАН КЛИЧАРИЋ из Лежимира,
Задружна 40 разрешава се дужности
председника Управног одбора Галерије „Лазар
Возаревић“ у Сремској Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Галерије „Лазар Возаревић“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:

Број: 022-166/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

-

ЖЕЉКО БОРОВАЦ из Срем.
Митровице, Ђуре Даничића 65

-

ЈЕЛЕНА ЂАКОВИЋ из Лаћарка,
Митровачка 20

-

ЗДРАВКО ЖИВКОВИЋ из Дивоша,
Пинкијева 27

-

ГОСПА ПЕТКОВИЋ, радник ове
установе

-

АНТУН ШПАНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

293.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЈОВАН КЛИЧАРИЋ из Лежимира,
Задружна 40 именује се за председника
Управног одбора Галерије „Лазар Возаревић“
у Сремској Митровици.
За чланове Управног одбора Галерије
„Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици
именују се:
-

ВЛАДИМИР НИКШИЋ из Срем.
Митровице, Бул.Константина
Великог 110

-

ЗДРАВКО ЖИВКОВИЋ из Дивоша,
Пинкијева 27

-

БИЉАНА НИКОЛИЋ, радник
ове установе

-

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ
„ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

ЗВОНИМИР ПЕРКОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

I
СЛОБОДАН АНДРИЋ из Јарка,
Цветна 10 разрешава се дужности председника
Надзорног одбора Галерије „Лазар Возаревић“
Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Галерије „Лазар Возаревић“ Сремска
Митровица, разрешавају се:

Број: 022-172/2020-I

-

МИЛОВАН МИЋИЋ из Срем.
Митровице, IV Јалијска 23 а

-

БИЉАНА НИКОЛИЋ, радник
ове установе

-

БОЈАН КАДАР из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

294.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЧЕДО НОВАКОВИЋ из Срем.
Митровице, Његошева 33 именује се за
председника Надзорног одбора Галерије
„Лазар Возаревић“ Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Галерије
„Лазар Возаревић“ Сремска Митровица
именују се:
-

СЛАВКО ДОСТАНИЋ из Салаша
Ноћајског, Стојана Чупића 113

-

МАРИЈА ВУРУНА, радник ове
установе

РЕШЕЊЕ

-

ЈАДРАНКА ЛАЗАРЕВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА СРЕМА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

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

I
МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ из Срем.
Митровице, Мачванска 47 разрешава се
дужности председника Управног одбора
Музеја Срема у Срем.Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Музеја Срема у Срем.Митровици, разрешавају
се:

Број: 022-173/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

СИНИША СТАНКОВИЋ из
Срем.Митровице, Масарикова 12

-

ЗОРАН ВЕСЕЛИНОВИЋ из Јарка,
Прњаворска 13

-

СВЕТЛАНА СУБАШИЋ, радник
ове установе

-

ИВАНА ХЕРЦЕГ, радник ове
установе

-

ЗВОНИМИР ПЕРКОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

295.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЖЕЉКО НИНКОВИЋ из Срем.
Митровице, Немањина 7 именује се за
председника Управног одбора Музеја Срема
у Срем.Митровици.
За чланове Управног одбора Музеја
Срема у Срем.Митровици именују се:
-

ЈАСНА УРОШЕВИЋ из Засавице
I, Војвођанска 10

-

СНЕЖАНА БАБИЈ из Срем.
Митровице, М.П.Камењар 11/11

-

НЕНАД РАДМАНОВИЋ, радник
ове установе

-

ЈОВАНА ТРИВУНОВИЋ, радник
ове установе

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

-

НИКОЛА НАЧЕВ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА
СРЕМА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

III

I

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

ДАЛИБОР ДАМЊАНОВИЋ из
Босута, Сремска 18 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Музеја Срема
Сремска Митровица.
Дужности чланова Надзорног одбора
Музеја Срема Сремска Митровица, разрешавају
се:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-149/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

МИЛАН АЋИМОВИЋ из
Бешенова, Сурдук 24

-

МИРОСЛАВ ЈЕСРЕТИЋ, радник
ове установе

-

ЗЛАТКО ПИСМЕСТРОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

296.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЈЕЛИЦА РОЉИЋ из Манђелоса,
Пинкијева 69 именује се за председника
Надзорног одбора Музеја Срема Сремска
Митровица.
За чланове Надзорног одбора Музеја
Срема Сремска Митровица именују се:
-

ВЛАДИМИР ЛУКЈАЧЕНКО из
Срем.Митровице, Променада 35/11

-

ДЕЈАН МАЛБАШИЋ, радник
ове установе

РЕШЕЊЕ

-

АНТУН ШПАНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“

III

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

I
МИЛОШ НЕШКОВИЋ, радник ове
установе, разрешава се дужности председника
Управног одбора Позоришта „Добрица
Милутиновић“ Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Позоришта „Добрица Милутиновић“ Сремска
Митровица, разрешавају се:

Број: 022-148/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

-

БИЉАНА КОЈИЋ из Срем.
Митровице, Задружна 5

-

ЗОРАНКА СИМИЋ из Срем.
Митровице, 1.новембар 104

-

МИЛАН ПЛАВШИЋ из Срем.
Митровице, Милоша Обилића 73

-

СНЕЖАНА ВАРНИЧИЋ, радник
ове установе

-

ЗЛАТКО РАДАНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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27. 11. 2020.

297.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
МИЛОШ НЕШКОВИЋ, радник ове
установе, именује се за председника Управног
одбора Позоришта „Добрица Милутиновић“
Сремска Митровица.
За чланове Управног одбора Позоришта
„Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица
именују се:
-

МИЛКА ТРИВУНОВИЋ из
Манђелоса, Пинкијева бб

-

ЗОРАНКА СИМИЋ из Срем.
Митровице, 1.Новембар 104

-

ЗОРАН СТАНКОВИЋ из Мачв.
Митровице, Драгољуба Вељановића
7

-

СРЂАН АЛАТИЋ, радник ове
установе

-

НЕБОЈША ПИСМЕСТРОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ из Срем.
Митровице, Фрушкогорска 157 разрешава
се дужности председника Надзорног одбора
Позоришта „Добрица Милутиновић“ Сремска
Митровица.

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

Дужности чланова Надзорног одбора
Позоришта „Добрица Милутиновић“ Сремска
Митровица, разрешавају се:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-169/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

174

-

ДРАГАН ВУЛИН из Лаћарка,
Планинска 25

-

ТАЊА ПУПАВАЦ, радник ове
установе

-

ГОРАН КРЕКИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

298.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
БОРИСЛАВ ГРУЈИЧИЋ из Срем.
Митровице, Сремског фронта 24 именује се
за председника Надзорног одбора Позоришта
„Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Позоришта
„Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица
именују се:
-

ВЕСЕЉКО КАЛАБИЋ из Срем.
Митровице, 15.Маја 12

-

СНЕЖАНА ВАРНИЧИЋ, радник
ове установе

-

СНЕЖАНА ЂАКОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПОСЛОВНО
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ПИНКИ“

III

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

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

I
ДРАГАН КОВИЋ из Срем. Митровице,
Јеврема Видића 10/15 разрешава се дужности
председника Управног одбора Пословно
спортског центра „Пинки“ у Сремској
Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Пословно спортског центра „Пинки“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:

Број: 022-170/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

-

МИЛОШ МАРКОВИЋ из Лаћарка,
Карађорђева 59

-

РЕЏЕП АЛИМАНОВИЋ из Срем.
Митровице, I Јалијска 97

-

ДРАГАН БАР из В.Радинаца,
Румска 31

-

РАДОСЛАВ ЖИЛИЋ
Мартинаца, Савска 25

-

СТАНИЈА БАБИЋ, радник ове
установе

-

МАРИНА ЈОВАНОВИЋ, радник
ове установе

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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27. 11. 2020.

299.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
БРАТИСЛАВ ДОСТАНИЋ из Срем.
Митровице, Матије Хуђи 48/13 именује се
за председника Управног одбора Пословно
спортског центра „Пинки“ у Сремској
Митровици.
За чланове Управног одбора Пословно
спортског центра „Пинки“ у Сремској
Митровици именују се:
-

ДРАГАН БАР из Вел.Радинаца,
Румска 31

-

НЕЏАД АЛИМАНОВИЋ из Срем.
Митровице, Јалијска I 97

-

БРАНИСЛАВ РАДИШИЋ из
Мартинаца, Савска 124

-

СТАНИЈА БАБИЋ, радник ове
установе

-

МАРИНА ЈОВАНОВИЋ, радник
ове установе

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОСЛОВНО
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ПИНКИ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

III

I

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

НИКОЛА УТВИЋ из Срем.
Митровице, Десанке Максимовић 36 разрешава
се дужности председника Надзорног одбора
Пословно спортског центра „Пинки“ Сремска
Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Пословно спортског центра „Пинки“ Сремска
Митровица, разрешавају се:

Број: 022-146/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

ГОРАН ЈЕЛИЋ из Лежимира,
Пинкијева 16

-

СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ, радник
ове установе

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

300.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
НИКОЛА УТВИЋ из Срем. Митровице,
Десанке Максимовић 36 именује се за
председника Надзорног одбора Пословно
спортског центра „Пинки“ Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Пословно
спортског центра „Пинки“ Сремска Митровица
именују се:
-

БОЈАН СЕКЕНДЕК из Лаћарка,
1.Новембра 222

-

СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ, радник
ове установе

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“

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

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
ДРАГАН БОЖИЋ из Срем.Митровице,
Јакова Игњатовића 33 разрешава се дужности
председника Управног одбора Центра за културу
„Сирмијумарт“ у Сремској Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Центра за културу „Сирмијумарт“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:

Број: 022-147/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

-

СЛАВКО ЏАМБИЋ из Дивоша,
Слободе 24

-

ГОРДАНА РЕБИЋ из Шашинаца,
Светозара Милетића 126 ц

-

ИВАНА БАНЧЕВИЋ, радник ове
установе

-

ДРАГАНА ПЕТКОВИЋ,радник
ове установе

-

СНЕЖАНА ПИСМЕСТРОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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301.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ДРАГАН БОЖИЋ из Срем.
Митровице, Јакова Игњатовића 33 именује
се за председника Управног одбора Центра за
културу „Сирмијумарт“ у Сремској Митровици.
За чланове Управног одбора Центра за
културу „Сирмијумарт“ у Сремској Митровици
именују се:
- СЛАВКО ЏАМБИЋ из Дивоша,
Слободе 24

РЕШЕЊЕ

- ГОРАН ГРАБИЋ из Срем.
Митровице, Васе Стајића 52/ 17
- ДРАГАНА ПЕТКОВИЋ,радник
ове установе

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

- НЕНАД ПАЈИЋ, радник ове
установе

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“

- ЗЛАТКО ПИСМЕСТРОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

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

ИВАНА НИКОЛИЋ из Срем.
Митровице, Водна 40/35 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Центра за
културу „Сирмијумарт“ у Сремској Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Центра за културу „Сирмијумарт“ у Сремској
Митровици, разрешавају се:
-

ДРАГОЉУБ ВАСИЋ из Мачв.
Митровице, Браће Герлића 7

-

ДАМИР ПИСМЕТРОВИЋ, радник
ове установе

-

НАТАША ПИСМЕСТРОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

Број: 022-167/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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302.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
БОЈАНА СИМИЋ из Срем.Митровице,
Ђуре Даничића 29А именује се за председника
Надзорног одбора Центра за културу
„Сирмијумарт“ у Сремској Митровици.
За чланове Надзорног одбора Центра за
културу „Сирмијумарт“ у Сремској Митровици
именују се:

РЕШЕЊЕ

-

ГОРАН БОЖИЋ из Срем.
Митровице, 50/8

-

САНДРА ШТЕТИНА, радник ове
установе

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

-

ДАРКО ЛОВРИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

III

I

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

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, радник ове
установе, разрешава се дужности председника
Управног одбора Туристичке организације
града Сремска Митровица.
Дужности чланова Управног одбора
Туристичке организације града Сремска
Митровица, разрешавају се:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-168/2020-I

-

ГОРДАНА ЛУКИЋ из Мачв.Митровице,
Драгољуба Вељановића 23

-

ЉУБИША АТАНАЦКОВИЋ из Срем.
Митровице, Д.Стефана 6

-

РАНКА РАДУЛОВИЋ из Лаћарка,
Фрушкогорска 38

-

ДЕЈАН ТЕОДОСИЋ из Лаћарка, Савке
Павић 24

-

ДУШКО НИКОЛИЋ из Дивоша,
Пинкијева 136

-

ДРАГОМИР ГРУЈИЧИЋ, радник ове
установе

-

СТЕВИЦА ПОЉАКОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске националне
мањине

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

179

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

303.

II

На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, радник
ове установе, именује се за председника
Управног одбора Туристичке организације
града Сремска Митровица.
За чланове Управног одбора Туристичке
организације града Сремска Митровица
именују се:
-АЛЕКСАНДАР ПАРЛИЋ из Срем.
Митровице, Стари мост 19/13
-ДЕЈАН ТЕОДОСИЋ из Лаћарка,
Савке Павић 24
-ЈАКОБ ФЛАЊАК из Срем.
Митровице, Игњата Јунга 3

РЕШЕЊЕ

-ЕМИЛИЈА ТРЕБОВАЦ из Лаћарка,
Доситејева 37

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

-ВЕЉКО МИЛИЋЕВИЋ из Срем.
Митровице, К. Александра Карађорђевића 8

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

-БОЈАНА ЖИВКОВИЋ САНТРАЧ,
радник ове установе

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

-МАРКО ЖАГАР из реда Националног
савета Хрватске националне мањине
I
МИЛИЦА РАЈШИЋ из Дивоша,
Пинкијева 104 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Туристичке
организације Сремска Митровица.

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

Дужности чланова Надзорног одбора
Туристичке организације Сремска Митровица,
разрешавају се:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-158/2020-I

-

НАДИЦА КОЊЕВИЋ из Лаћарка,
Железничка 10

-

БОЈАНА ЖИВКОВИЋ САНТРАЧ,
радник ове установе

-

ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

304.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
МИЛИЦА РАЈШИЋ из Дивоша,
Пинкијева 104 именује се за председника
Надзорног одбора Туристичке организације
Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Туристичке
организације Сремска Митровица именују
се:
-

НЕЂА ЦВИЈЕТИЋ из Чалме,
Победа 2

-

ДРАГОМИР ГРУЈИЧИЋ, радник
ове установе

-

ЕВИЦА ШПАНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“

III

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
I
АНЂЕЛА ЈАНКОВИЋ из Срем.
Митровице, Тицанова 55 разрешава се дужности
председника Управног одбора Установе
за неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-159/2020-I

Дужности чланова Управног одбора
Установе за неговање културе „Срем“ у
Сремској Митровици, разрешавају се:

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

НЕВЕНКА БИРОВЉЕВ из Срем.
Митровице, Радиначки пут 8

-

СТАНКА САВИЋ из Лежимира,
Фрушкогорска 8

-

НИКОЛА НАЧЕВ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине
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305.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ДАНИЈЕЛ ВЕСЕЛИНОВИЋ из
Шуљма, Фрушкогорска 15 именује се за
председника Управног одбора Установе
за неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици.
За чланове Управног одбора Установе
за неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици именују се:
-

РАДОСЛАВ ЖИЛИЋ
Мартинаца, Савска 25

из

-

МАРИНА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ,
радник ове установе

-

СТЕВИЦА ПОЉАКОВИЋ из
реда Националног савета Хрватске
националне мањине

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

I
РАНКО ДРЉАЧА из Срем.Митровице,
Нова Батутова 27 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Установе
за неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Установе за неговање културе „Срем“ у
Сремској Митровици, разрешавају се:
Број: 022-151/2020-I

-

МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ из
Лаћарка, Његошева 4

-

НАТАША СТОЈКОВИЋ, радник
ове установе

-

СНЕЖАНА ЂАКОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

306.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ЗОРАН ВЕСЕЛИНОВИЋ из Јарка,
Прњаворска 13 именује се за председника
Надзорног одбора Установе за неговање
културе „Срем“ у Сремској Митровици.
За чланове Надзорног одбора Установе
за неговање културе „Срем“ у Сремској
Митровици именују се.
- СЕНКА АНЂЕЛИЋ из Срем.
Митровице, Водна 2/14

РЕШЕЊЕ

- СТАНКА САВИЋ, радник ове
установе
- СТЈЕПАН ПЕТРОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске националне
мањине

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

III

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

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

I
МИЛОШ ВУКМИР из Вел.Радинаца,
Румска 19 разрешава се дужности председника
Управног одбора Завода за заштиту споменика
културе у Срем.Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Управног одбора
Завода за заштиту споменика културе у Срем.
Митровици, разрешавају се:

Број: 022-150/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

183

-

ДЕЈАН МИЈАЈИЛОВИЋ из
Ноћаја, А.Михајловића 20

-

СЛАВИЦА МАРИЋ из Срем.
Митровице, Фрушкогорска 153

-

ЉИЉАНА БОГИЋ, радник ове
установе

-

ДУШАНКА СТАНКОВИЋ, радник
ове установе

-

ДАРИО ШПАНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине
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307.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 27.11.2020.
године, донела је

II
ТИХОМИР ТОМАШЕВИЋ из
Гргуреваца, Војвођанска 52 именује се за
председника Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе у Срем.Митровици.
За чланове Управног одбора Завода за
заштиту споменика културе у Срем.Митровици
именују се:
-

ИВАНА БОЖИЋ из Мартинаца,
Војвођанска 100

-

ЉИЉАНА БОГИЋ, радник ове
установе

-

ДУШАНКА СТАНКОВИЋ, радник
ове установе

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

-

ДАРИО ШПАНОВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

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

I
ДЕЈАН ПЕТРИЋ из Мачв. Митровице,
Трг жртава фашизма 15/2 разрешава се
дужности председника Надзорног одбора
Завода за заштиту споменика културе Сремска
Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Завода за заштиту споменика културе Сремска
Митровица, разрешавају се:
-

РАДИЦА НИКОЛАЈЕВИЋ из
Лаћарка, Ђуре Ђаковића 28

-

ЈАДРАНКА ВУЛЕТИЋ, радник
ове установе

-

САВО СПАСОЈЕВИЋ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

Број: 022-161/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

308.
На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
НИКОЛА МИЛИЋ из Шашинаца,
Змај Јовина 45 именује се за председника
Надзорног одбора Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Завода за
заштиту споменика културе Сремска Митровица
именују се:
-

ЈОВИЦА ПЕТРОВИЋ из Лаћарка,
Триве Витасовића 73А

-

ЈАДРАНКА ВУЛЕТИЋ, радник
ове установе

-

ИВАНА БАРАТ из реда
Националног савета Хрватске
националне мањине

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ „АГЕНЦИЈА ЗА
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

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

I
ТАМАРА ЋЕТКОВИЋ из Срем.
Митровице, ул. Гајева 15 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Друштва са
ограниченом одговорношћу „Агенција за
рурални развој града Сремска Митровица“,
из Сремске Митровице.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 022-160/2020-I

Дужности чланова Надзорног одбора
Друштва са ограниченом одговорношћу
„Агенција за рурални развој града Сремска
Митровица“ из Сремскe Митровицe,
разрешавају се:

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

-

КРУНОСЛАВ ЂАКОВИЋ из
Сремске Митровице, ул.Васе
Пелагића, бр. 31.

-

ГОРАН ИЛИЈИЋ из Сремске
Митровице, Триве Витасовића 40

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

309.
На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
МИРОСЛАВ РАКОВИЋ из Кузмина,
Савска 114 именује се за председника Надзорног
одбора Друштва са ограниченом одговорношћу
„Агенција за рурални развој града Сремска
Митровица“, из Сремске Митровице.
За чланове Надзорног одбора Друштва
са ограниченом одговорношћу „Агенција за
рурални развој града Сремска Митровица“,
из Сремске Митровице именују се:
-

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ГОРАН ИЛИЈИЋ из Сремске
Митровице, Триве Витасовића 40

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ДРАГИЦА БИЛИЋ из Сремске
Митровице, Равногорска бб

ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА „ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

I
ДРАГАН БЈЕЛИЋ из Сремске
Митровице, Озренска 9, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Друштва са
ограниченом одговорношћу за одржавање
стамбеног и пословног простора „Градско
становање“ Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Друштва са ограниченом одговорношћу за
одржавање стамбеног и пословног простора
„Градско становање“ Сремска Митровица,
разрешавају се:

Број: 023-127/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

-

АЛЕКСАНДАР ПРОКИЋ из
Сремске Митровице

-

СМИЉАНА ЋИРИЋ из Бешенова

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

310.
На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
ДРАГАН БЈЕЛИЋ из Сремске
Митровице, Озренска 9, именује се за
председника Надзорног одбора Друштва са
ограниченом одговорношћу за одржавање
стамбеног и пословног простора „Градско
становање“ Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Друштва
са ограниченом одговорношћу за одржавање
стамбеног и пословног простора „Градско
становање“ Сремска Митровица именују се:
-

РАДИВОЈЕ ГОЛУБОВИЋ из
Сремске Раче, Савска 8

-

ГОРДАНА ДОСТАНИЋ из Салаша
Ноћајског, Д.Душана 16

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА
И ПУТЕВА „СИРМИЈУМ ПУТ“ Д.О.О

III

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
I
МИЛАН ТУРУДИЋ из Равња, Краља
Петра Првог, бр.78а разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Предузећа за
одржавање улица и путева „Сирмијум пут“
д.о.о. Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Предузећа за одржавање улица и путева
„Сирмијум пут“ д.о.о. Сремска Митровица,
разрешавају се:

Број: 023-126/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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-

МИЛЕНКО МАРИЧИЋ из
Лаћарка, ул.Војина Штрбачког бб

-

СНЕЖАНА ВАСИЉЕВИЋ из
Сремске Митровице, ул.Радничка,
бр.60

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

311.
На основу чланова 17. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и
88/2019) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
ЗОРАН НИКОЛОВСКИ из Мачв.
Митровице, Милорада Спасојевића, бр. 19
именује се за председника Надзорног одбора
Предузећа за одржавање улица и путева
„Сирмијум пут“ д.о.о. Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Предузећа
за одржавање улица и путева „Сирмијум пут“
д.о.о. Сремска Митровица именују се:
-

МИЛАН ТУРУДИЋ из Равња,
Краља Петра Првог, бр.78а

-

АНА СКОРУПАН из Сремске
Митровице, Јовице Трајковића бр.
4/4

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

III

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

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

I

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ДЕЈАН СТЕПАНОВИЋ из Срем.
Митровице, Петра Прерадовића 26, разрешава
се дужности председника Надзорног одбора
ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици.

Број: 023-125/2020-I

Дужности чланова Надзорног одбора
ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици
разрешавају се:

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

188

-

НЕНАД МАРИЈАНАЦ из Срем.
Митровице, Краља Петра Првог
46

-

БРАНКО КОЗЛИНА, представник
запослених.

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

312.
На основу чланова 17. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и
88/2019) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
НЕНАД МАРИЈАНАЦ из Срем.
Митровице, Краља Петра Првог 46 именује
се за председника Надзорног одбора ЈКП
„Комуналије“ у Сремској Митровици.
За чланове Надзорног одбора ЈКП
„Комуналије“ у Сремској Митровици именују
се:
-НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ из Срем.
Митровице, Десанке Максимовић 6

РЕШЕЊЕ

-БРАНКО КОЗЛИНА, представник
запослених.

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
III

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

ЈКП „ВОДОВОД“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
ВЛАДИМИР РАДОСАВЉЕВИЋ из
Срем.Митровице, Тимoчке дивизије 54а/29,
разрешава се дужности председника Надзорног
одбора ЈКП „Водовод“ у Сремској Митровици.

Број: 023-119/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

Дужности чланова Надзорног одбора
ЈКП „Водовод“ у Сремској Митровици
разрешавају се:

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

- ЗОРАН БОШКОВИЋ из Срем.
Митровице, Стари мост 4

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

-

189

РАНКО ДРИНИЋ, радник овог
предузећа

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

313.
На основу чланова 17. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и
88/2019) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
ВЛАДИМИР РАДОСАВЉЕВИЋ из
Срем.Митровице, Тимoчке дивизије 54а/29
именује се за председника Надзорног одбора
ЈКП „Водовод“ у Сремској Митровици.
За чланове Надзорног одбора ЈКП
„Водовод“ у Сремској Митровици именују
се:
- ЗОРАН БОШКОВИЋ из Срем.
Митровице, Стари мост 4

РЕШЕЊЕ

- РАНКО ДРИНИЋ, радник овог
предузећа

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.
економиста из Мачв.Митровице, Светислава
Дамјановића 29 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора ЈКП
„Топлификација“ у Сремској Митровици.

Број: 023-121/2020-I

Дужности чланова Надзорног одбора
ЈКП „Топлификација“ у Сремској Митровици
разрешавају се:

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

190

-

ИЛИЈА МИЛИНОВИЋ из Јарка,
Прњаворска 10

-

АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ, мастер
инжењер машинства, радник овог
предузећа

27. 11. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 30

314.
На основу чланова 17. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и
88/2019) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.
економиста из Мачв.Митровице, Светислава
Дамјановића 29 именује се за председника
Надзорног одбора ЈКП „Топлификација“ у
Сремској Митровици.
За чланове Надзорног одбора ЈКП
„Топлификација“ у Сремској Митровици
именују се:
-

-

РАЈКО СЕКУЛИЋ, дипл.
економиста из Срем.Митровице,
Карађорђева 11

РЕШЕЊЕ

АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ, мастер
инжењер машинства, радник овог
предузећа

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „СРЕМ-ГАС“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

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

I
МИРОСЛАВ ЛИШЧЕВИЋ из Срем.
Митровице, Радничка 9 разрешава се дужности
председника Надзорног одбора ЈП „Сремгас“ у Сремској Митровици.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора ЈП
„Срем-гас“ у Сремској Митровици разрешавају
се:

Број: 023-117/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

-

ЗОРАН СТИЈАЧИЋ из Срем.
Митровице, Светла 8

-

ГОРАН МАРЧЕТА, радник овог
предузећа

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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315.
На основу чланова 17. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и
88/2019) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 27.11.2020. године, донела је

II
ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ, мастер
инжењер менаџмента из Мачв.Митровице,
Мачвански кеј 37 именује се за председника
Надзорног одбора ЈП „Срем-гас“ у Сремској
Митровици.
За чланове Надзорног одбора ЈП „Сремгас“ у Срем. Митровици именују се:
-

ЗОРАН СТИЈАЧИЋ, дипл.
економиста из Срем. Митровице,
Светла 8

-

НАТАША НОВАКОВИЋ,
специјалиста струковни менаџер,
радник овог предузећа

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „УРБАНИЗАМ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

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

I
РАДМИЛО БУДЕЧЕВИЋ, магистар
економије из Равња, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Јавног предузећа
за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска
Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за послове урбанизма
„Урбанизам“ Сремска Митровица разрешавају
се:

Број: 023-118/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

192

-

ВОЈИСЛАВ РАШИЋ, дипл.
агроекономиста из Сремске
Митровице

-

ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, радник
овог предузећа

27. 11. 2020.
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Број 30

316.
На основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018- др. закон,
10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина
града Сремска Mитровица на седници одржаној
27.11.2020. године, донела је

II
РАДМИЛО БУДЕЧЕВИЋ, магистар
економије из Равња, именује се за председника
Надзорног одбора Јавног предузећа за послове
урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.
За чланове Надзорног одбора Јавног
предузећа за послове урбанизма „Урбанизам“
Сремска Митровица именују се:
-

ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.
економиста из Сремске Митровице,
Стари мост 10/20

-

ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, радник
овог предузећа

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО
ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ‘’Службеном
листу града Сремска Митровица’’.

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ из Сремске
Митровице, Арсенија Чарнојевића 16/22.23
разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „Бошко ПалковљевићПинки“ у Сремској Митровици, из реда
локалне самоуправе.

Број: 023-120/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

II

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

НИКОЛА ВУЧЕНОВИЋ из Сремске
Митровице, Владимира Матијевића 61 именује
се за члана Школског одбора Основне школе
„Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској
Митровици, из реда локалне самоуправе.
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317.
На основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018- др. закон,
10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина
града Сремска Mитровица на седници одржаној
27.11.2020. године, донела је

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

Број: 022-189/2020-I

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА
ЗАПОСЛЕНИХ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
I
САЊА БУГАЏИЈА разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе „Свети Сава“ у Сремској Митровици,
из реда запослених.
II
СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ именује
се за члана Школског одбора Основне школе
„Свети Сава“ у Сремској Митровици, из реда
запослених.
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318.
На основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018- др. закон,
10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина
града Сремска Mитровица на седници одржаној
27.11.2020. године, донела је

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

Број: 022-163/2020-I

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОБРОСАВ
РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД“
У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

I
АЛЕКСАНДРА ГАГИЋ из Сремске
Митровице разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Добросав
Радосављевић-Народ“ у Мачванској Митровици,
из реда запослених.
II
МИЉАН ГАРЧЕВИЋ из Сремске
Митровице именује се за члана Школског
одбора Основне школе „Добросав
Радосављевић-Народ“ у Мачванској Митровици,
из реда запослених.
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319.
На основу члана 52. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020
) и члана 41.став 1. тачка 20. Статута града
Сремска Митровица („Службени лист града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019
) Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној дана 27.11.2020. године,
донела је

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ

Број: 022-143/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица

I
ДРАГАНА МИЈАТОВИЋ, дипломирани
инжењер архитектуре из Суботице, разрешава
се дужности члана Комисије за планове града
Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-146/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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320.
На основу члана 52. став 1. и 4. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009,
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,
37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 41.став 1.
тачка 20. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“,
број 3/2019 и 5/2019) на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, број: 140-02-121/2020-01
од 3.11.2020. године, Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана
27.11.2020. године, донела је

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-145/2020-I
Дана: 27.11.2020.године

РЕШЕЊЕ

Сремска Митровица

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

I
ДРАГАНА МИЈАТОВИЋ, дипломирани
инжењер архитектуре из Суботице, именује
се за члана Комисије за планове града Сремска Митровица.
Драгана Мијатовић из Суботице поседује следеће лиценце:
-

Одговорни планер, број 100 0199 12;

-

Одговорни урбаниста за руковођење
израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, број 200 0713
04

-

Одговорни пројектант архитектонских
пројеката, уређења слободних простора
и унутрашњих инсталација водовода и
канализације,
број 300 9382 04.
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321.

322.

На основу члана 46. став 4. у вези
става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима
(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007, 34/10- одлука
УС, 54/11, 12/2020, 16/2020- аутентично
тумачење и 68/2020), Скупштина града Сремска
Митровица на седници одржаној 27.11.2020.
године донела је

На основу члана 46. став 4. у вези
става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима
(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007, 34/10- одлука
УС, 54/11, 12/2020, 16/2020- аутентично
тумачење и 68/2020), Скупштина града Сремска
Митровица на седници одржаној 27.11.2020.
године донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику
Скупштине Града Сремска Митровица
Браниславу Недимовићу престао мандат
одборника због поднете оставке.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику
Скупштине Града Сремска Митровица Душану
Лакетићу престао мандат одборника због
поднете оставке.

II

II

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

III

III

Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48. часова од
дана доношења одлуке.

Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48. часова од
дана доношења одлуке.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 06-198/2020-I

Број: 06-198/2020-I

Дана: 27.11.2020.године

Дана: 27.11.2020.године

Сремска Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Илија Недић, мастер историчар, с.р.

Илија Недић, мастер историчар, с.р.
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323.
На основу члана 48. и 56. Закона о
локалним изборима („Сл. Гласник РС“, бр.
129/2007, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/2020,
16/2020- аутентично тумачење и 68/2020),
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 27.11.2020. године донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 06-198/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ОДЛУКУ
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I
ПОТРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику
Душици Шипка из Сремске Митровице,
изабраној са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.
Мандат одборника Душици Шипка
почиње да тече од дана доношења ове Одлуке
и траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
II
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

III
Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48. часова од
дана доношења одлуке.
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

На основу члана 48. и 56. Закона о
локалним изборима („Сл. Гласник РС“, бр.
129/2007, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/2020,
16/2020- аутентично тумачење и 68/2020),
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 27.11.2020. године донела
је

Број: 06-198/2020-I
Дана: 27.11.2020.године
Сремска Митровица

ОДЛУКУ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
ПОТРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику
Николи Дронићу из Лаћарка, изабраном са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА
НАШУ ДЕЦУ.
Мандат одборника Николе Дронића
почиње да тече од дана доношења ове Одлуке
и траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
II
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

III
Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48. часова од
дана доношења одлуке.
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325.
На основу члана 25. Одлуке о градским
управама града Сремска Митровица (‚‘Сл.
лист града Сремска Митровица‘‘, бр. 2/2018)
и члана 6. Одлуке о начину објављивања
општих аката у граду Сремска Митровица
(‚‘Сл.лист града Сремска Митровица‘‘, бр.
1/2008 и 1/2012) Стручна служба Скупштине
града Сремска Митровица, уз сагласност
председника Скупштине града, донела је

правобранилаштво; одборничке групе:
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ;
ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС); ГРАД ЗА СВЕ НАСВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ; ГГ-МИТРОВАЧКА
АЛТЕРНАТИВА-ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ
ГРАЂАНА-ДР МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ;
Јавна предузећа: Јавно предузеће за послове
урбанизма „Урбанизам“, ЈКП ‚‘Водовод‘‘,
ЈКП ‚‘Топлификација‘‘, ЈП ‚‘Срем-гас‘‘, ЈКП
‚‘Комуналије‘‘; ЈКП Регионална депонија
‚‘Срем-Мачва‘‘; ДОО „Сирмијум пут“, ДОО
„ Градско становање“, Агенција за рурални
развој града, Установе чији је оснивач град
Сремска Митровица: Музеј Срема, Центар
за културу ‚‘Сирмијумарт‘‘, Установа за
неговање културе ‚‘Срем‘‘, Завод за заштиту
споменика културе, Позориште ‚‘Добрица
Милутиновић‘‘, Историјски архив ‚‘Срем‘‘,
Библиотека ‚‘Глигорије Возаровић‘‘, Галерија
‚‘Лазар Возаревић‘‘, ПСЦ ‚‘Пинки‘‘, Туристичка
организација града Сремска Митровица,
‚‘Атлетски стадион‘‘, Дом здравља, ПУ
‚‘Пчелица‘‘, Центар за социјални рад ‚‘Сава‘‘,
Апотека; – ослобађају се плаћања претплате
и трошкова објављивања својих Одлука и
других аката за којим постоји потреба за
објављивањем.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ СЛУЖБЕНОГ
ЛИСТА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена Службеног листа
града Сремска Митровица у износу од 300,00
динара по једном примерку.
II

IV

Годишња претплата износи 2000,00
динара. Претплатници за овај износ добијају
по један примерак од сваког објављеног
службеног листа током календарске године.
Претплатници могу бити сва физичка и правна
лица.

Накнада за објављивање аката за лица
која нису побројана у тачки III утврђује се у
износу од 10.000,00 динара по једном броју
службеног листа.
V

III
Уплата трошкова штампања, вршиће
се на рачун буџета града Сремска Митровица
– приходи градских органа управе број 840742341843-24 број модела 97, позив на број
одобрења 75-234.

Председник Скупштине града, заменик
председника Скупштине града, секретар
Скупштине града, градоначелник, заменик
градоначелника, Градско веће (укупно
9); Градске управе (укупно 8); Градско
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VI
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ‘’Службеном
листу града Сремска Митровица.

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
ГРАДА
Број:38-4/2020-IV
Дана: 27.11.2020. године
Сремска Митровица
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Мишковић, дипл.правник,с.р.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
326.
У складу са чланом 48. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», бр.
129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),
Изборна комисија града Сремска Митровица, на седници одржаној 25. новембра 2020. године
са почетком у 11 часова, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА РАДИ ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНИХ ОДБОРНИЧКИХ МЕСТА
1. Мандати одборника у Скупштини града додељују се следећим кандидатима:
1) СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.:
Ред.
Ред. број на
број изборној
листи

Година
рођења

Име и презиме

Занимање

1.

45.

ДУШИЦА ШИПКА

1975. дипломирани економиста

2.

46.

ДРОНИЋ НИКОЛА

1988.

менаџер финансија и
банкарства

Пребивалиште
Сремска
Митровица
Лаћарак

2. КАНДИДАТИМА ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ИЗДАЋЕ СЕ УВЕРЕЊА О ИЗБОРУ
ЗА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку доставити Скупштини града Сремска Митровица.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица.
Образложење
Изборна комисија града Сремска Митровицана основу достављеног дописа Скупштине
града, је констатовала:
-да je дана 09.11.2020. године, одборничка група у Скупштини града Сремска Митровица
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. поднела предлог да се Браниславу Недимовићу и
Душану Лакетићу, због поднетих оставки констатује престанак мандата одборника те мандат
додели Душици Шипки из Сремске Митровице и Николи Дронићу из Лаћарка, а у складу са
Законом о локалним изборима.
Увидом у изборну листу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., утврђено је
да су Душица Шипка из Сремске Митровице и Никола Дронић из Лаћарка који се налазе под
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редним бројем 45. и 46. следећи кандидати на изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ., којима није био додељен мандат а који су дали писмену сагласност да прихватају мандат, те је, у складу са наведеним, Изборна комисија града Сремска Митровица донела
Одлуку као у изреци, на основу које ће сагласно члану 45. Закона о локалним изборима новим
одборницима бити издата уверења да су изабрани.
Број: 013-44/2020-I-ИК
У Сремској Митровици,
Дана: 25. новембар 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милутин Сретеновић,с.р.
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САДРЖАЈ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
246.

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,

1

247.

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ „БАРИЦЕ“ У К.О.МАНЂЕЛОС ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,

21

248.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У ЗОНИ КПЗ-А У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,

75

249.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021.ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

79

250.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

81

251.

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ ДОО,

82

252.

ЗАКЉУЧАК О ДОНОШЕЊУ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА ЗА 2020.ГОДИНУ,

127

253.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА КОРИШЋЕЊА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕЖИМИР НА ПОРОДИЧНОЈ
СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ И СТАНУ САГРАЂЕНОМ НА
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2724 КО ЛЕЖИМИР,

137

254.

ЗАКЉУЧАК О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ,˝

138

205

Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. 11. 2020.

255.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПСЦ ПИНКИ,

145

256.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ПСЦ ПИНКИ,

145

257.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД,

146

258.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД,

147

259.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП СРЕМ ГАС,

147

260.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈП СРЕМ ГАС,

148

261.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ,

148

262.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ,

149

263.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН,

149

264.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН,

150

265.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СРЕМА,

150

266.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СРЕМА,

151

267.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СРЕМ,

151

268.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СРЕМ,

152

269.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“,

152
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270.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“,

153

271.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“,

153

272.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“,

154

273.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ,

154

274.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
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