
Сремска Митровица
13.03.2020

Година XII
број 5

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

ревизија.

Члан 2.

 За реализацију Одлуке одговорна 
је Градска управа за буџет и локални  
економски развој.

  
Члан З.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 400-13/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

 На основу члана 92. став 4. Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС” бр. 
54/09,  73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13, испр. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 
и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и 
члана 41. став 1. тачка 33. Статута града 
Сремска Митровица („Сл. лист Града 
Сремска Митровица” бр. 3/2019 и 5/2019), 
Скупштина града Сремска Митровица на 
седници одржаној дана 13.03.2020. године, 
донела је

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ 

РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

 Екстерну ревизију Завршног рачуна 
буџета Града Сремска Митровица за 2019.  
годину извршиће Ревизорска кућа која 
испуњава услове за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја прописане 
законом којим се уређује рачуноводство и 

47.

СКУПШТИНА ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
ОПШТИ ДЕО

  
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

ПЛАНСКИ ДЕО 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 
 1.1. Зона водних објеката 
 1.2. Зона саобраћајних траса и 
 објеката 
 1.3. Зона водног земљишта 
 1.4. Зона пољопривредног земљишта

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
 2.1. Површине планиране за садржаје 
 и објекте система за наводњавање 
 2.2. Део државног пута Iа реда А3 
 (Е-70) 
 2.3. Део државног пута IIа реда бр. 
 120 
 2.4. Део магистралне пруге бр.101 
 (е-70) 
 2.5. Атарски путеви 
 2.6. Пољопривредно земљиште 
 2.7. Воде и водно земљиште 
 2.8. Биланс површина 

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И 
ОБЈЕКТЕ 

4.  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ 
ПОДЛОЗИ 
 4.1. План регулације 

48.
 На основу члана 35 став 7  Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 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 13.03.2020. године 
донела је

О Д Л У К У
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

„ПЕТРОВЦИ“, 
ДЕО РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ 
СРЕМ - ЗАПАДНИ СРЕМ 

Члан 1.

 Овом Одлуком доноси се План 
детаљне регулације за подсистем за 
наводњавање „Петровци“, део регионалног 
система за наводњавање Срем - Западни 
Срем (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.

  План детаљне регулације саставни 
је део Одлуке и састоји се из текстуалног и 
графичког дела.
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ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 2.1. Зона водних објеката 
 2.2. Зона саобраћајних траса и 
 објеката 
 2.3. Зона осталог пољопривредног 
 земљишта 

3.  ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

4.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И 
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ 
КОНКУРСА 

5.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ 
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 
КАПАЦИТЕТА 

6.  ПРИМЕНА ПЛАНА 

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА:

 1. Извод из Просторног плана Града 
Сремска Митровица до 2028. - положај 
простора обухваћеног ПДР у ширем 
окружењу.
 2. Извод из Просторног плана 
подручја посебне намене система за 
наводњавање Срема- положај простора 
обухваћеног ПДР у ширем окружењу.

 4.2. Правила парцелације, 
 препарцелације и формирање 
 грађевинске парцеле 
 
5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ     
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА 
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 5.1. Саобраћајна инфраструктура 
 5.2.  Водна и комунална 
 инфраструктура 
 5.3. Електроенергетска 
 инфраструктура 
 5.4. Термоенергетска 
 инфраструктура 
 5.5. Електронска комуникациона 
 (ек) инфраструктура 
 5.6. Услови за уређење зелених и 
 слободних површина 

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

7.  ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И 
ЗДРАВЉА ЉУДИ 

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И 
РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 8.1. Елементарне непогоде 
 8.2. Акцидентне ситуације/техничко  
 технолошки удеси 
 8.3. Ратна дејства/одбрана 

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ 
ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА 
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у аналогном облику и два примерка у 
дигиталном облику чувају се у Градском 
органу управе надлежном за спровођење 
плана.
 Један примерак донетог Плана 
детаљне регулације у дигиталном облику 
чува се у Покрајинском секретаријату 
надлежном за послове урбанизма.
 Један примерак донетог  Плана 
детаљне регулације у дигиталном облику 
доставља се Републичком геодетском заводу 
ради формирања Централног регистра 
планских докумената.

Члан 5.

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

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 350-73/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица 
        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

 3. Граница плана са постојећом 
наменом површина у обухвату Плана      

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНИРАНИХ 
РЕШЕЊА:

1. Граница обухвата плана         
2. Подела на карактеристичне зоне   
3. Планирана претежна намена површина 
4. Регулационо-нивелациони план са 
аналитичко геодетским елементима за 
обележавање
 и саобраћајна инфраструктура                                                        
5. План мреже и објеката инфраструктуре 
са синхрон планом    
6. Предлог површина јавне намене, 
спровођење и заштита

Члан 3.

            Елаборат Плана детаљне регулације 
израђује се у довољном броју примерака у 
аналогном  и дигиталном облику.
 Све примерке Плана детаљне 
регулације у аналогном облику потписује  
обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
председник Скупштине Града.
 Потписане примерке Плана детаљне 
регулације у аналогном облику оверава 
обрађивач плана, одговорни урбаниста и 
Скупштина Града Сремска Митроваца.

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.
 Два примерка донетог, потписаног 
и овереног Плана детаљне регулације 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ПЕТРОВЦИ“,  
ДЕО РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ  

СРЕМ – ЗАПАДНИ СРЕМ 
- Нацрт плана - 

 
 
 
 
 
УВОД  
 
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање 
„Петровци“, део регионалног система за наводњавање Срем – Западни Срем („Службени 
лист града Сремска Митровица“, број 1/19), као и на основу програмског задатка 
добијеног од стране ЈВП „Воде Војводине“, као и осталих активних учесника на 
предметном простору приступило се изради Плана детаљне регулације подсистема за 
наводњавање „Петровци“ у општини Сремска Митровица (у даљем тексту: План). 
 
Саставни део Oдлуке о изради Плана је Решење о изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање „Петровци“, 
део регионалног система за наводњавање Срем – Западни Срем на животну средину, које 
је донела Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града 
Сремска Митровица.  
 
Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу 
објеката Сремска Митровица, а Обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 
Нови Сад, у складу са Одлуком о изради Плана. 
 
Претходну студију оправданости са Генералним пројектом наводњавања Срема,  као и 
Генерални пројекат израдио је  институт за водопривреду Јарослав Черни 2015. године, а 
за потребе Инвеститора ЈВП „Воде Војводине“. Генерални пројекат добио је позитиван 
Извештај Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације коју је 
формирало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  
 
Основни циљ израде Плана је да подсистем за наводњавање „Петровци“ обезбеди воду 
за наводњавање сливног подручја канала „Манђелос-Петровци“, на делу између 
Источног ободног канала, ауто-пута, насеља Лаћарак и подсистема Попова бара како би 
се обезбедило наводњавање површине око 2220 ha пољопривредног земљишта. 
 
На основу смерница из планске документације вишег реда, прибављених подлога, 
прикупљених података са терена, достављених програмских циљева (од стране ЈВП „Воде 
Војводине“), као и дефинисаних интереса појединачних корисника предметног простора, 
те прибављених услова од надлежних органа и јавних служби и предузећа, урађена је 
анализа и оцена стања и процена развојних могућности, дати су циљеви, правила и услови 
уређења и изградње. 

5
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Такође узимајући у обзир природне и створене услове на предметном простору сагледани 
су потенцијали и ограничења и израђен је План који предлаже оптималну просторну и 
функционалну организацију. 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације за 
подсистем за наводњавање „Петровци“, део регионалног система за наводњавање Срем 
– Западни Срем („Службени лист града Сремска Митровица“, број 1/19). Саставни део 
Одлуке је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације за подсистем за наводњавање „Петровци“, део регионалног система за 
наводњавање Срем – Западни Срем на животну средину, које је донела Градска управа 
за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица.  
 
Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 7 Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19 и 
37/19-др. закон) приступило се припреми Материјала за рани јавни увид. Материјал за 
рани јавни увид Плана је, након добијања позитивног мишљења од стране Комисије за 
планове Града Сремска Митровица, упућен у процедуру раног јавног увида. Рани јавни 
увид за План оглашен је од стране Носиоца израде Измена и допуна Плана (Градске 
управе) и одржан у периоду од 27. марта  2019. године до 11. Априла 2019. године. 
Органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту 
и уређење простора и изградњу објеката су били обавештени о одржавању раног јавног 
увида и том приликом су позвани да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима 
и степена процене утицаја на животну средину.  
 
У току трајања раног јавног увида Градској  управи за урбанизам, просторно планирање 
и изградњу објеката није достављена ниједна писана примедба. Обрађивачу Плана је 
достављен Извештај о извршеној стручној контроли Mатеријала за рани јавни увид Комисије 
за планове Града Сремска Митровица као и Извештај о обављеном раном јавном увиду (бр. 
350-91/2019-VI од 24.04.2019. године), након чега се приступило изради Нацрта Плана. 
 
Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), као и са другим прописима 
који непосредно или посредно регулишу ову област. 
 
Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени 

лист СРЈ“, бр. 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др. 
закон, 87/18 и 23/19); 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,  
бр. 135/04 и 88/10); 
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- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 
36/09); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-
др. закон); 

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 

95/18-др. закон); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 

62/14 и 95/18-др. закон); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 
који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);  

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС", бр. 87/18); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др. закон, 10/15 и 
36/18); 

- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. 

закон, 87/18, 87/18 - др. закон); 
- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник 

РС“, број 54/15); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон);  
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 

14/16 и 95/18-др. закон); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12); 
- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 
 
 
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
Плански основ за израду Плана су планови вишег реда: 
- Просторни план Града Сремска Митровица до 2028. („Службени лист општина Срема“, 

број 8/15); 
- Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема („Службени 

лист АПВ“, број 57/17). 
 

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ДО 2028. („Службени лист општина Срема“, број 8/15).  

 
Пољопривредно земљиште 
 
На основу закона о пољопривреди, ради очувања расположивог пољопривредног 
земљишта, потребно је да се донесу пољопривредне основе заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта као плански документ. 
 
Пољопривредна основа се доноси у складу са просторним и урбанистичким плановима и ови 
документи морају бити међусобно усаглашени. У складу са смерницама за уређење и 
изградњу пољопривредног земљишта, датим овим Планом, скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси пољопривредне основе ради очувања расположивог пољопривредног 
земљишта, по претходно прибављеном мишљењу Министарства. 
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Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта на истом се 
могу градити: 
- објекти за потребе пољопривредног домаћинства; 
- пољопривредни радни комплекси са објектима за потребе примарне пољопривредне 

производње, за потребе складиштења и прераде пољопривредних производа; 
- објекти за експлоатацију минералних сировина; 
- саобраћајни, водопривредни, енергетски, телекомуникациони објекти и 

инфраструктура у складу са Планом; 
- објекти за потребе привреде, туризма, рекреације и др., у складу са Планом. 
 
Пољопривредно земљиште је доминантна намена простора на територији Града Сремска 
Митровица. У укупном билансу површина Града Сремска Митровица пољопривредно 
земљиште заузима 63,51%, што је знатно испод просека за АП Војводину (83,20%). 
 
Последица смањења пољопривредних површина је настало услед следећих планских 
решења: повећања грађевинског земљишта које се огледа у повећању површина 
намењених формирању радних зона, пошумњавање дела пољопривредног земљишта 
лошије бонитетне класе, претварање пољопривредног земљишта у водно као 
последица регулације водних токова. 
 
Већи део територије Града угрожен је високим подземним водама што доприноси 
деградирању пољопривредног земљишта и стварању значајних површина заслањеног 
земљишта. 
 
Мелиорације (одводњавање и наводњавање) 
 
- Систем за одводњавање са својих 12 сливова, постојећих 6 дренажних система на око 

27.000 ha, са дужином канала 1148 km, захтева свеобухватну реконструкцију: 
чишћење канала, допуну мреже каналима нижег реда (сада је густина око 16.0 m/ha), 
доградњу цевне дренаже у зонама где је неопходно, реконструкцију ЦС итд;  

- У интересу високе поузданости неопходно је континуирано и програмирано 
одржавање постојећих система. Такође је потребно наставити ширење и 
комплетирање мелиорационих система, а активности, осим на одводњавање, усмерити 
на наводњавање. 

 
Саобраћајна инфраструктура  
 
Планирано стање саобраћајне инфраструктуре  
 
Активности у домену саобраћајне инфраструктуре имају за циљ комплетирање 
саобраћајног система града Сремске Митровице. Изградња саобраћајних капацитета 
усмериће се на изградњу и доградњу путне инфраструктуре у циљу формирања 
планиране саобраћајне матрице која ће подићи квалитет веза са окружењем.  
 
Атарски путеви планирају се у циљу оптимизације мреже атарских и шумских путева уз 
минимално заузимање пољопривредних површина. 
 

 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА 
НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА („Службени лист АПВ“, број 57/17) 

 
Генералним пројектом интегралног система наводњавања региона Срем1 обухваћено је 
подручје од око 357.000 hа (без инундација) у седам јединица локалних самоуправа. За 
наводњавање је предвиђено око 225.000 hа обрадивих површина. 
 
Решење наводњавања делова система ЗД, ИД и дела ИС базира се на постављању низа 
устава на постојећој мрежи за наводњавање чиме се стварају услови за акумулисање воде 
у каналима. Ове каналске акумулације задржавају део унутрашњих вода Срема и са 
додатним количинама воде из спољних ресурса (Дунав и Сава), задовољавају предвиђене 
                                           
1 Обрађивач Генералног пројекта: „Јарослав Черни“, Београд, 2014. године 
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потребе за водом пољопривредних култура. Решење наводњавања делова система ЗГ и ИГ 
базирано је на изградњи спољних црпних станица на Дунаву и дистрибуцији тако 
обезбеђене воде до међусобно повезаних фрушкогорских акумулација. 
 
Концепција решења довођења воде за наводњавањe пољопривредних површина доње 
зоне западног Срема базирана је на акумулисању савских вода у Босутској 
акумулацији (нова реверзибилна ЦС „Босут“ Q=3x2,5 m³/s) и на коришћењу постојеће 
каналске мреже за одводњавање, тј. главних канала као магистралних за потребе 
наводњавања. Систем (ЗД) је подељен на више засебних целина које се водом 
снабдевају или из босутске акумулације (основни подсистем) или директно из Саве 
(сепаратни подсистеми). 
 
Подсистем Петровци (сепаратни)  
Подсистем Петровци (2.220 hа, нето 2.042 hа) је пројектован да обезбеди воду за 
наводњавање сливног подручја Манђелос - Петровци, на делу између Источно ободног 
канала, аутопута, насеља Мартинци и слива Попова Бара. Снабдевање водом је 
предвиђено директно из Саве преко ЦС „Манђелос“ (1,1 m3/s), која ће се градити уз 
постојеће црпне станице за одводњавање „Манђелос I“ и „Манђелос I I “. На главном 
каналу Петровци (km 2+450), предвиђена је једна устава са „претоварном“ каналском 
црпном станицом („П-1“) чиме се у потпуности подмирују потребе виших зона слива. 
 
ЦС „Манђелос“ је димензионисана за 24-часовни рад с обзиром да каналска мрежа, 
напуњена до предвиђених кота у наводњавању, има могућност дневног изравнања 
(запремина само канала Петровци износи око 82.000 m3). Обзиром на густину каналске 
мреже, дубину укопавања и димензије, око 60% површина се може наводњавати 
директно из канала. Више зоне слива наводњаваће се преко црпне станице високог 
притиска лоциране на каналу 9. 
 
Табела 1. Карактеристике црпних станица и устава на подсистему Петровци 
 

 
Канал Стац. 

(км) 

Црпна станица Тип 
уставе 

Кота 
дна 

(mАНВ) 

Кота 
доње воде 

(mАНВ) 

Кота 
горње воде 

(mАНВ) 

  Б/Х        
  (м) назив Q 

(m3/s) 
Hbr  

(m)(м) 
Н 

(кW) 

Петровци 0+000 „Манђелос“ 1,1 5,0 83 постој. 75,32 Сава 77,50 - 
Петровци 2+450 „П-1“ 0,8 1,5 18 Т.У. 75,86 77,50 78,50 2,5/3,3 
канал 9 0+500 ЦСвп „П“ 0,66 50 495 - 76,50 78,50 - - 
 
 
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 
  
2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
 
Почетне тачка описа границе обухвата Плана детаљне регулације за подсистем за 
наводњавање Доњи Петровци се налази у катастарској општини Мартинци на тромеђи 
катастарских парцела 4072/2, 7132 и 7133. 
 
Од тромеђе граница у правцу североистока прати јужну међу катастарске парцеле 7132, 
пресеца катастарску парцелу 7131 и наставља у правцу североистока и прати југоисточну 
међу катастарске парцеле 7128 до тромеђе катастарских парцела 7128, 4067 и 7127/2. 
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу катастарске парцеле 7127/2 до 
тромеђе катастарских парцела 7127/2, 7129/2 и 6572, мења правац ка истоку, пресеца 
катастарску парцелу 7127/2, прати северну међу катастарске парцеле 7126, пресеца је и 
наставља у правцу истока прати јужну међу катастарске парцеле 7127/1, пресеца 
катастарску парцелу 7121, у правцу истока прати јужну међу катастарских парцела 7113, 
7110 и 7109, пресеца катастарску парцелу 7108, наставља у правцу истока и пратећи јужну 
међу катастарске парцеле 7098/2 долази до тромеђе катастарских парцела 7098/2, 3904 и 
7098/1. 
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца катастарске парцеле 7098/1 и 7097, мења 
правац ка северу и прати источну међу катастарских парцела 7097 и 7086/1 до тромеђе 
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катастарских парцела 7086/1, 4027/2 и 7083, скреће ка истоку и прати јужну међу 
катастарске парцеле 7083, пресеца катастарске парцеле 7067/1 и 7068/2, наставља у 
правцу истока и прати јужну међу катастарских парцела 7068/2, 7068/3, 7068/4 и 7068/5 
до тромеђе катастарских парцела 7068/5, 7067/2 и 4007/3. 
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца катастарску парцелу 7067/2, прати јужну међу 
катастарске парцеле 7065/2, пресеца катастарску парцелу 7064/3 и пратећи западну и 
северну међу катастарске парцеле 3992/2 до тромеђе катастарских парцела 3999/3, 3999/2 
и 7060/2. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну међу катастарске парцеле 
7060/2, пресеца железничку пругу, катастарска парцела 6948/2 до тромеђе железничке 
пруге и катастарских парцела 3779/2 и 3779/10. 
Од тромеђе граница у правцу северозапада прати северну међу железничке пруге до 
тромеђе пруге и катастарских парцела 7057 и 7052, мења правац ка северу и прати источну 
међу катастарских парцела 7057, 7052 и 7053, пресеца катастраску парцелу 7048 и 
наставља у правцу севера пратећи западну међу катастарске парцеле 3777/2 долази до 
тромеђе катастарских парцела 3777/2, 3777/9 и 6769. 
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца катастарску парцелу 6769, мења правац ка 
западу, прати северну међу катастарске парцеле 6769 до тромеђе катастарских парцела 
6769, 3776/1 и 6771, скреће ка северу, прати источну међу катастарске парцеле 6771, 
пресеца катастарску парцелу 6772, мења правац ка истоку и пратећи северну међу 
катастарске парцеле 6772 долази до тромеђе катастарских парцела 6772, 3767/1 и 6775/1. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати источну међу катастарске парцеле 
6775/1 до четворомеђе катастарских парцела 6775/2, 3767/9 (аутопут), 3767/7 и 6775/1, 
мења правац ка истоку, прати јужну међу аутопута Е-70, катастарске парцеле 3767/9 и 
7882/1 до границе катастарских општина Мартинци и Лаћарак, скреће ка југу и прати 
источну међу катастарске парцеле 6765/3 до тромеђе катастарских парцела 6765/3 и 6766/3 
и границе катастарских општина Мартинци и Лаћарак. 
Од тромеђе граница у правцу истока прелази у катастарску општину Лаћарак, прати јужну 
међу аутопута Е-70, катастарске парцеле 3789/21, 3789/22, 3789/23, 3789/24, 3789/25, 
3789/26, 3789/27, 3789/28 и 3789/29, мења правац ка југу, прати западну међу катастарске 
парцеле 3789/6, пресеца катастарске парцеле 5063 и 5064, наставља у истом правцу и 
пратећи западну међу катастарске парцеле 3793 долази до тромеђе катастарских парцела 
5225, 3793 и 3792/3. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу катастарске парцеле 5225 до 
тромеђе катастарских парцела 5225, 3796/1 и 3796/2, мења правац кајугу, пресеца 
катастарске парцеле 5225,5226 и 5227, прати западну међу катастарске парцеле 4095/1, 
пресеца катастарску парцелу 5209, наставља у правцу југа и пратећи источну међу 
катастарске парцеле 5228 долази до тромеђе катастарских парцела 5228,4110/1 и 4093/23. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу катастарских парцела 4093/23, 
5223/2 и 4093/10, пресеца железничку пругу, катастарска парцела 5230 до тромеђе 
железничке пруге и катастарских парцела 4111/1 и 4111/2, мења правац ка југоистоку, 
прати јужну међу железничке пруге, катастарске парцеле 5230, 5360/1 и 5260 до тромеђе 
железничке пруге, катастарска парцела 5260 и катастарских парцела 4305/2 и 4305/1. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарских парцела 4305/1, 4306/1, 
4307/1, 4308/1, 5257/1, 4288/2, 4288/4, 4289/3, 4289/5, 4290/5, 5255/2, 4290/3, 4271/2, 
5253/2, 4270/3 и 5348 до тромеђе катастарских парцела 5348, 5254 и 5362 и даље ка југу 
прати западну међу катастарске парцеле 5362 до тромеђе катастарских парцела 5362, 
4846/2 и 5364 (река Сава). 
Од тромеђе граница пресеца реку Саву до границе катастарских општина Лаћарак и 
Засавица, мења правац ка западу, дужином од око 460 м прати границу катастарских 
општина Лаћарак и Засавица, поново мења правац ка северу и пресецајући реку саву, 
катастарска парцела 5364 и катастарске парцеле 4847/1, 4919/1 и 5349 долази до тромеђе 
катастарских парцела 5349, 5252/2 и 5350. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу катастарских парцела 
5252/2, 5252/1  и 5249, пресеца катастарску парцелу 5242, скреће ка североистоку и 
пратећи северну међу катастарске парцеле 5242 долази до тромеђе катастарских парцела 
5242, 4203 и 4204. 
Од тромеђе граница у правцу северозапада прати јужну међу катастраских парцела 4204 и 
5245, пресеца катастарску парцелу 5244, наставља у истом правцу и прати јужну међу 
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катастарске парцеле 4189 до тромеђе катастарских парцела 4189, 4190 и 5243, пресеца 
катастарску парцелу 5243, прати јужну међу катастарске парцеле 4157/2 до тромеђе 
катастарских парцела 4157/2, 4156 и 5234. 
Од тромеђе граница у правцу северозапада, пресеца катастарску парцелу5234, прати јужну 
међу катастарску парцеле 4132/1, скреће ка југу и прати источну међу катастарске парцеле 
5373 до тромеђе катастарских парцела 5373, 4134 и 4135, мења правац к западу, пресеца 
катастарске парцеле 5373, 5375 и 5384, прелази у катастарску општину Мартинци, пресеца 
катастарске парцеле 7337/1и 5317/40 и долази до тромеђе катастарских парцела 5317/40, 
5317/21 и 5317/42. 
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати јужну и западну међу катастарске 
парцеле 5317/21, западну међу катастрске парцеле 5317/39 и даље ка запду прати јуђну 
међу катастарских парцела 5317/33, 5317/32, 5317/31, 7338/4, 5315/4, 7342/10 и 5316/52 
до четворомеђе катастарских парцела 5316/52, 5316/53, 5316/32 и 5316/31, скреће ка 
северу и прати западну међу катастарске парцеле 5316/52, пресеца катастарске парцеле 
5316/46, 5316/31, 5316/47 и 7336/3 и долази до тромеђе катастарских парцела 7336/3, 
7333/3 и 5312/5. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу катастарских парцела 5312/5, 
7332/3, 7353/3, 5278/1, 7329/1, 7325/2, 7325/4 и 4034/2, пресеца катастарску парцелу 
7316, прати јужну међу катастарских парцела 5244 и 5243, пресеца катастарску парцелу 
7304 и у правцу севера, пратећи западну међу катастарске парцеле 7304 долази до тромеђе 
катастарских парцела 7034, 5245/1 и 7300. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу катастарске парцеле 7300, пресеца 
катастарску парцелу 7299, наставља у правцу запада, прати јужну међу катастарске 
парцеле 7297, пресеца катастарску парцелу 7296 и пратећи северну међу катастарске 
парцеле 7295 долази до тромеђе катастарских парцела 7295, 4929 и 7294. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу катастарске парцеле 7294, пресеца 
је, прати јужну међу катастарске парцеле 4919/2 до тромеђе катастарских парцела 4919/2, 
4919/1 и 7289, пресеца катастарску парцелу 7289, мења правац ка северу, прати западну 
међу катастарске парцеле 7289, пресеца катастарску парцелу 7282, прати западну међу 
катастарске парцеле 7134, пресеца катастарску парцелу 7288 и пратећи западну међу 
катастарске парцеле 7133 долази до почетне тачке описа границе обухвата Плана. 
 
Обухват Плана обухвата делове катастарских општина Мартинци и Лаћарак.  
 
Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи око 513,26 hа.  
 
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПЛАНИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  
 
Планирано грађевинско земљиште у обухвату Плана чине парцеле планиране каналске 
мреже које се образују од следећих катастарских парцела: 
 
-  КО Мартинци –  
6766/2, 6765/3, 7335/4, 7069/1, 7342/6, 7065/1, 7067/5, 7338/3, 7064/2, 5317/29, 
5317/22, 4009/1, 7072/2, 7072/1, 4008/2, 4008/4, 4001/6, 3988/3, 7325/1, 7353/4, 
7085/1, 7334/1, 7068/1, 7058/1, 7327/1, 7070/2, 7070/1, 7071/1, 7071/2, 7060/1, 6768, 
7303, 4008/3, 3992/1, 5317/14, 7328/2, 7328/1, 7332/2, 7332/5, 7332/4, 7326/2, 7326/1, 
3988/2, 7342/5, 5315/3, 5317/10, 6766/1, 4010/1, 3988/4, 5317/28, 6767, 7298, 5312/1, 
7332/1, 4027/1, 7335/2, 5312/4, 7342/1, 4007/4, 5316/49, 6765/1, 6766/3, 7336/1, 
5317/27, 5317/30, 3988/1, 7056, 7335/3, 7335/1, 4026/5, 7292 (целе катастарске 
парцеле), 7070/3, 7072/3, 4010/5, 7069/2, 4008/5, 7071/3, 4009/2, 7065/2, 3992/2, 
4001/5, 7058/2, 7353/5, 7134, 3777/1, 4921/2, 4921/1, 4921/3, 4920/5, 4920/1, 4920/2, 
4927, 4926, 4925, 4924/3, 7299, 5233, 5232, 5231, 5230, 5229, 5239/4, 5240, 5239/3, 
5239/2, 5239/1, 7302/2, 5238, 5236, 5235/2, 5235/1, 5244, 5243, 5312/3, 4008/1, 3898, 
4034/2, 7316, 7127/2, 4060, 3899/4, 3899/3, 3899/2, 3899/1, 3901/3, 3901/1, 3902/2, 
3902/1, 4070, 7131, 5242, 7327/2, 4067, 3900, 3903, 7108, 7098/1, 4010/4, 4010/3, 7288, 
4919/4, 4068/2, 3776/3, 3767/1, 3767/2, 3767/8, 3767/3, 3767/4, 3767/5, 3767/6, 3776/1, 
3776/4, 3776/2, 4069, 4920/3, 4920/4, 7126, 4059/1, 4059/2, 4059/3, 4059/5, 4059/4, 
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4061, 4068/3, 5228, 5227, 5226, 5225, 5224, 5223, 4928, 7125, 7121, 3897, 7112, 3896, 
4038, 4039, 5241, 4053, 4052, 4042, 4041, 4040, 4054, 4055, 4056, 4057, 3901/2, 7334/2, 
7353/1, 5312/2, 7332/3, 7342/4, 7342/3, 4007/3, 5316/52, 5315/4, 7067/2, 7338/4, 
7342/10, 7337/1, 5317/34, 5317/36, 5317/35, 3767/7, 3779/2, 3779/10, 3779/3, 3779/11, 
3779/4, 6772, 7282, 7289, 7304, 4058, 5234, 5278/2, 3904, 7329/3, 7325/3, 7336/3, 
5316/46, 3779/5, 3779/12, 3779/6, 3779/8, 3779/7, 3779/9, 7055, 3778/2, 3778/9, 
3778/8, 3778/27, 3778/7, 3778/10, 7054, 3778/11, 3778/21, 3778/12, 3778/26, 3778/15, 
3778/22, 3778/16, 3778/17, 3767/10, 5317/32, 5317/31, 5317/33, 6769, 4010/2, 5312/5, 
7068/2, 7291, 7085/2, 7060/2, 7064/3, 4027/2, 7097, 3988/5, 4026/4, 3779/1, 7296, 
4068/1, 4924/2, 4924/1, 4923/1, 4922 (делови катастарских парцела). 
 
-  КО Лаћарак –  
4122/3, 4123/3, 4265/2, 4265/1, 5138/1, 5358, 5358, 5372, 5237/1, 4124/2, 4123/2, 5240, 
5371 (целе катастарске парцеле), 3789/15, 4109/3, 4108, 4107, 4106, 4105, 4104, 4103, 
4102, 4101, 4100, 4099, 4098, 4097, 4096/2, 4096/1, 5255/1, 4277, 4164, 4179/2, 4180/2, 
4180/1, 4299/1, 3792/1, 3791, 3789/14, 4121, 4261, 4260, 3790, 4095/8, 4095/7, 4095/5, 
4095/3, 5374, 4122/2, 4122/1, 4220/2, 4220/1, 4219, 4218, 4217, 4297, 4259/2, 5064, 
4285, 4283/2, 4254/2, 4254/1, 4253/3, 4253/2, 4253/1, 4252, 4251, 5251, 4221/2, 4221/1, 
4110/7, 4110/6, 4110/5, 4110/3, 4110/2, 4110/1, 4109/4, 4109/1, 4111/2, 4111/1, 5245, 
4209, 4181, 5258, 4298, 4257/2, 4258/1, 4109/2, 5384, 5373, 5359, 5063, 5375, 5237/2, 
4123/1, 5238, 4119, 4120/3, 4120/2, 4120/1, 5239, 4165, 4166/6, 4166/5, 4166/4, 4166/3, 
4166/2, 4166/1, 4167, 4168/2, 4168/1, 4169/3, 4169/2, 4169/1, 4171, 4170, 4172/2, 
4172/1, 4173, 4174/2, 4174/1, 4175, 4176/3, 4847/1, 4176/2, 4176/1, 4177/2, 4177/1, 
4178/2, 4178/1, 4124/1, 5253/1, 4262, 4255, 4256/2, 4256/1, 4257/1, 5348, 4264/1, 4263, 
5226, 5231, 4110/4, 4179/3, 4179/1, 4919/1, 5349, 5234, 5242, 5243, 5244, 5246, 5257/1, 
4283/1, 4282, 4281/2, 4281/1, 4280, 4279, 4278, 4216, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 
4210, 5250, 4095/2, 5227, 5225, 4919/2, 4846/1 (делови катастарских парцела). 
 
 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Географски положај 
 
Простор који је обухваћен Планом се налази на територији Града Сремска Митровица. 
 
По свом макро географском положају Град Сремска Митровица налази се на крајњем 
југозападу АП Војводине, у склопу је Панонске области, на контакту алувијалне равни  
реке Саве на југу и обронака Фрушке горе на северу. 
 
Простор Града простире се између гребена Фрушке горе и плодне мачванске равнице. 
Међународна река Сава протиче у смеру од запада према истоку средишњим делом 
простора Града. 
 
Град Сремска Митровица граничи се: 
- На истоку са општином Ириг и Рума; 
- На западу са општином Шид (државна граница са Републиком Хрватском);  
- На северу са општином Беочин; 
- На југу са општинама Богатић и Шабац. 
 
С обзиром да се на простору КО Сремска Рача, тј. на ушћу реке Дрине у Саву, Град 
граничи са Републиком Српском добио је статус пограничне територије. 
 
Слика 1. Подсистем за наводњавање Петровци 
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Пољопривредно земљиште 
 
Природни ресурси града Сремска Митровица су: 
- Пољопривредно земљиште: чини 74,9% укупног простора Града. 
- Воде: површинске воде на подручју Града јављају се у облику сталних и повремених 

водотока, бара и вештачких акумулација.  
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Хидротехничке мелиорације 
 
Слив система за одводњавање „Манђелос-Петровци“ налази се на простору између 
насеља Мартинци на западу, насеља Лаћарак на истоку, реке Саве на југу, и железничке 
пруге Београд-Загреб на северу, на територијама КО Мартинци и КО Лаћарак, укупне 
површине 4.564 ha.  
 
Границе сливног подручја простиру се на југу од реке Саве, односно савског насипа, са 
западне стране сливом канала Вртић, на северу сливом Источно-ободног канала и са 
источне стране сливом „Манђелос – Петровци“. Рељеф подручја је благо таласаст, са 
најнижим котама на јужним деловима око коте 78,5 mАНВ, а највишим у североисточном 
делу са котама око 86,5 mАНВ. 
 
Главни канал система за одводњавање „Манђелос-Петровци“ је канал „Манђелос-
Петровци“ укупне дужине око 7.400 m. Укупна дужина каналске мреже је око 216 km, са 
густином каналске мреже 47,4 km/h. 
 
У обухвату Плана налазе се два водна објекта – црпне станице (ЦС „Манђелос 1“ и 
„Манђелос 2“), гравитациона устава на ЦС „Манђелос 1“, отворена мрежа канала, као и 
путни прелази преко истих (пропусти, мостови). Обе црпне станице налазе се на реци Сави 
(стационаже Саве km 144+660 и km 144+690). 
 
Систем одводњавања површинске воде, а делом и подземне воде, састоји се од отворене 
каналске мреже. Пројектовани елементи мелиоративних канала у подсистему „Манђелос-
Петровци“), путних прелаза преко канала у облику армирано бетонских мостова и 
пропуста, те постојећих црпних станица ЦС „Манђелос 1“ (Q=2,5 m3/s) и ЦС „Манђелос 
2“ (Q=0,75 m3/s) укупног капацитета Q=3.25 m3/s и гравитационе уставе ширине 2.4 m 
на ЦС „Манђелос 1“. 
 
Табела 2: Пројектовани елементи мелиоративних канала у подсистему „Манђелос-

Петровци“) 
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Р. 
бр. 

Назив канала Стац. 
канала-

пропуста 

Кота пос. 
дна 

канала 
(mm) 

Кота 
терена 
Лева 
обала 
Десна 
обала 
(mnm) 

Постојећа 
ширина дна 
канала (m) 

Кота 
Велике 

Воде 
(mnm) 

Проток 
(m3/s) 

Примедба 

1. Манђелос-
Петровци 
изливни канал 

0+000 74,72 78,79 
78,67 

1,60 75,47 3,25 Улив у реку Саву на 
км 144+660 

2. Манђелос-
Петровци 
изливни канал 

0+143 75,50 79,05 
79,03 

6,00 77,23 4,03  

3. Манђелос-
Петровци илив у 
ЦС Манђелос 1 

0+000 75,54 78,98 
78,99 

6,00 77,24 4,03 Постојећа ЦС 
Манђелос 1-улив 

4. Манђелос-
Петровци 

0+110 75,55 79,01 
79,18 

6,00 77,25 4,03 Устава П-У1 П-И1 
изливна грађевина 

5. Криваја 0+050 75,86 79,08 
78,76 

2,50 76,91 1,67 П-УБ2 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 0+440 

6. Манђелос-
Петровци 3 

0+050 76,10 78,25 
78,19 

0,60 76,70 0,20 П-УБ 3 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 0+615 

7. Манђелос-
Петровци 4 

0+050 76,02 78,66 
78,60 

1,50 76,78 0,59 П-УБ 4 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 1+135 

8. Манђелос-
Петровци 7 

0+050 76,53 77,88 
77,90 

0,60 77,13 0,14 П-УБ 7 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 2+050 

9. Манђелос-
Петровци 9 
(Курјаковац 9) 

0+200 76,75 78,65 
78,61 

1,00 77,71 0,90 ЦС-ПБ 2 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 2+435 

10. Манђелос-
Петровци 10 

0+050 75,55 78,52 
79,02 

0,60 76,75 0,49 П-УБ 10 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 2+464 

11. Манђелос-
Петровци 13 

0+050 75,48 79,40 
79,59 

1,00 76,83 0,76 П-УБ 13 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 3+650 

12. Манђелос-
Петровци 12 А 

0+050 76,31 80,25 
80,38 

0,60 76,87 0,35 П-УБ 4 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 1+135 

13. Манђелос-
Петровци 

4+800 76,02 79,65 
79,62 

1,50 77,67 1,40 ЦС П 1 

14. Манђелос-
Петровци 17 

0+010 77,35 79,67 
79,31 

0,60 77,85 0,025 Пропуст П-П 

15. Манђелос-
Петровци 21 

0+050 77,86 79,77 
79,93 

1,50 78,56 0,62 П-УБ 21 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 6+160 

16. Манђелос-
Петровци 9  

6+720 77,14 79,75 
79,43 

1,50 77,95 1,40 П-У 2 

17. Манђелос-
Петровци 
(Курјаковац 9) 

1+100 77,36 79,53 
79,30 

1,00 78,21 0,86 П-И 2 Улив у 
Манђелос-Петровци 
на км 2+464 

18. Манђелос-
Петровци 9 
(Курјаковац 9) 

1+150 77,44 79,76 
79,39 

1,00 78,29 0,86 П-У 3 

19. Манђелос-
Петровци 9 
(Курјаковац 9) 

1+450 77,85 79,81 
78,70 

1,00 78,70 0,86 П-И 3 

20. Манђелос-
Петровци 9 
(Курјаковац 9) 

1+550 78,12 80,21 
79,85 

1,00 78,86 0,86 П-У 4 

21. Манђелос-
Петровци 9 
(Курјаковац 9) 

1+600 78,21 80,31 
80,16 

1,00 78,95 0,86 П-И 4 

22. Кудељиште 0+050 78,21 79,66 
79,66 

0,60 78,83 0,045 П-УБ ББ Улив у МП 9 
на км 1+692 

23. Брестовачка 
бара 1 (МП9-8) 

0+050 78,31 80,97 
80,33 

0,60 79,00 0,03 П-УБ 9-8 Улив у МП 9 
на км 1+886 

24. Манђелос-
Петровци 9 
(Курјаковац 9) 

2+000 78,60 80,53 
80,80 

0,60 79,10 0,18 П-У 5 

У зависности од водостаја реке Саве, евакуација се остварује двојако: 
1. препумпавањем помоћу две црпне станице за одводњавање: 
- Црпнe станицe „Манђелос 1“, опремљене са два пропелернa црпна агрегата 

производње „GANZ-MAVAG”, ознаке Csv/700/620-020/6, укупног капацитета Q=1250 
l/s, укупне снаге 2x64 kW. Агрегати раде код виших водостаја, при чему је табласти 
затварач затворен. 
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- Црпнe станицe „Манђелос 2“, опремљенe са једним црпним агрегатом производње 
„GANZ-MAVAG“, ознаке Csv/700/620-020/6, капацитета Q=750 l/s, укупне снаге 1х55 
kW. 

2. гравитацијом - отварањем табластог затварача на гравитационом пољу црпне 
станице „Манђелос 1“ када то нивои воде у реци Сави омогућавају. 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
У обухваћеном подручју од саобраћајне инфраструктуре налазе се капацитети друмске 
путне инфраструктуре различитог хијерархијског нивоа, а такође се захвата и део 
акваторије међународног пловног пута – реке Саве. 
 
Стање саобраћајне инфраструктуре је релативно задовољавајуће, посебно у зони аутопута 
А3 и ДП бр.120, док је стање атарске путне мреже на пољопривредном земљишту углавном 
под утицајем сезонских временских прилика.  
 
У оквиру предметног oбухвата и у контактној зони утицаја у постојећем стању налазе се 
следећи објекти саобраћајне инфраструктуре: 
- државни пут Iа реда А3 (Е-70)2, државна граница са Хрватском (гранични прелаз 

Батровци) – Београд; 
- магистрална пруга бр.101 (Е-70), Београд - Стара Пазова - Шид - државна граница 

- (Tovarnik); 
- државни пут IIа реда бр.1201, државна граница са Хрватском (гранични прелаз 

Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци – Обреновац; 
- постојећa мрежа атарских путева. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана налази се изграђена мрежа дистрибутивног систем 
електричне енергије за потребе напајања постојећих потрошача, коју је потребно 
реконструисати и обезбедити нову електроенергетску мрежу и објекат трафостанице за 
потребе планираних потрошача. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
У обухвата Плана не постоји изграђена термоенергетска инфраструктура, нити је у 
наредном периоду планирана изградња исте.  
 
Електронска комуникациона инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана у оквиру саобраћајних коридора изграђена је подземна 
електронска комуникациона мрежа. 
 
Геолошки ресурси 
 
На простору обухвата Плана, налази се извориште „Мартинци“ ЈКП „Водовод“-а Сремска 
Митровица са овереним билансним резервама подземних вода.  
 
 
Грађевинско земљиште 
 
У обухвату Плана постојеће грађевинско земљиште чине коридори саобраћајне 
инфраструктуре. 
 
Постојећа парцелација  
 

                                           
2 Донета је Уредба о категоризацији државних путева па је некадашњи М-1 је ДП Iа реда А3, некадашњи Р-103 је ДП IIа  
   реда бр.120 
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Након добијања ажурне катастарско-топографске подлоге констатовано је да је 
постојећа каналска мрежа добрим делом узурпирала околне парцеле пољопривредног 
земљишта и парцеле атарских путева (канали су ископани ван постојећих каналских 
парцела).  
 
Овим Планом формиране су парцеле канала са инспекцијским стазама на основу 
фактичког стања, као и нове катастарске парцеле атарских путева према важећем 
премеру, а све наведено у циљу исходовања локацијских услова. 
 
ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ     
 
На простору обухвата Плана нема заштићених нити предложених за заштиту природних 
добара.  
 
Део водног подручја Сава је обухваћен овим Планом. Водоток реке Саве са својим 
обалним појасом је еколошки коридор од међународног значаја, проглашен на основу 
Уредбе о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр. 102/10). 
 
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА  
 
На простору који је у обухвату Плана нису регистрована непокретна културна добра 
важећом просторно планском документацијом.  
 
Заштита животне средине 
 
Подручје обухваћено Планом представља претежно пољопривредно земљиште, за које 
се може претпоставити да је у одређеној мери деградирано, због неконтролисане 
примене агротехничких мера и хемијских средстава заштите биља у пољопривреди. 
 
Сагледавањем капацитета животне средине на подручју Плана и увидом у постојећу 
документацију, на подручју Плана нема доступних података о квалитету параметара 
животне средине. 
 
 
ПЛАНСКИ ДЕО  
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Одрживо наводњавање је подстицај руралном развоју. Одрживо планирање је вештина, 
знање и способност да се задовоље потребе како појединаца тако и целокупне заједнице. 
Формирање одрживог и ефикасног пољопривредног сектора, који ће допринети 
конкурентности привреде основни је циљ у области пољопривреде. Један од важнијих 
праваца деловања је стимулација изградње и коришћења система за наводњавање, 
стимулација и повећање инвестирања у рурална подручја, уређење и рационално 
коришћење земљишног фонда и уређење инфраструктуре. 
 
Критеријум за оцену погодности земљишта за наводњавање узима у обзир три параметра: 
- рељеф терена, 
- могућност довода воде и 
- квалитет зeмљишта. 

 
Воде које служе за наводњавање земљишта морају бити одговарајућег квалитета. 
Предност код наводњавања имају земљишта повољнијих класа погодности за 
наводњавање, уз уважавање социјалних и еколошких чинилаца. У зависности од 
карактеристика земљишта и режима подземних вода, наводњавање, по правилу, треба 
да је у спрези са одводњавањем и општим уређењем мелиоративног подручја. 
Обезбеђеност коју је потребно постићи код наводњавања је око 80-85%.  
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Окосницу раста површина под системима за наводњавање чине регионални 
водопривредни системи чији ће се развој по фазама интензивирати у наредном периоду. 
Приоритет припада површинама ближим већим природним водотоцима, у овом случају 
реци Сави. 
 
Планиране активности на одржавању већ изграђених мелиорационих система на 
подручју (чишћење од замуљења и растиња и евентуалне реконструкције постојећих 
канала), омогућиће двонаменско коришћење постојећих система, односно и за потребе 
наводњавања, уз изградњу одговарајућих водних објеката. 
 
 
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 
 
Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је ревитализација 
постојећих мелиорационих система и постепено смањење садашњег заостајања Србије у 
домену наводњавања изградњом нових система на земљиштима највиших бонитетних 
класа. Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи 
(одводњавање, наводњавање, заштита од спољних вода), са свим мерама 
хидротехничких и агротехничких мелиорација. 
 
У тежњи да се омогући наводњавање око 2.000 ha на подисистему „Петровци“ у сушном 
периоду, неопходно је да се корисницима обезбеде потребне количине воде из реке 
Саве, користећи постојећи канал за одводњавање. 
 
Целокупни концепт је изведен из Претходне студије оправданости са Генералним 
пројектом наводњавања Срема. Обрађивач Генералног пројекта је Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни“ 2015 год. Генерални пројекат добио је позитиван 
Извештај Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације коју је 
формирало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
 
 
1.1. ЗОНА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 
 
Водни објекти, у смислу Закона о водама, јесу грађевински и други објекти, који заједно 
са уређајима који им припадају чине техничку, односно технолошку целину, а служе за 
обављање водне делатности.  
 
Водни објекти су добра од општег интереса. Водни објекти који су предмет овог Плана 
представљају објекте за коришћење вода, конкретно за наводњавање, а то су захвати 
из водотока, канала, језера, подземних вода, главни канал и објекти и уређаји који им 
припадају, као и водни објекти за уређење водотока: обалоутврде, преграде и други 
објекти у речном кориту који су намењени његовој стабилизацији и побољшању режима 
течења и вештачка речна корита (канали). 
 
Сврха израде предметног Плана у првом реду је стварање услова за реконструкцију, 
трасирање и изградњу каналске мреже, као и свих припадајућих објеката, уређаја, и 
опреме. 
 
Зона водних објеката за наводњавање подсистема Петровци подељена је на 3 (три) 
функционалне целине. Свака функционална целина биће засебна, с тим да постоји 
зависност између свих целина у циљу  функционисања подсистема. 
 
Слика 2: Објекти на подсистему за наводњавање Петровци и подела на целине 
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Слика 3: Функционална целина 1 
 

 
 доводни цевовод 
 ЦС „Манђелос 3 
 устава П-У1 
 изливна грађевина П-И1 
 потисни цевовод 1 
 бочна устава П-УБ2 
 бочна устава П-УБ3 
 бочна устава П-УБ4 
 бочна устава П-УБ7 
 бочна устава П-УБ10 
 бочна устава П-УБ13 
 бочна устава П-УБ12А 

 
Слика 4: Функционална целина 2 

 

 
 ЦС П1 
 устава П-У2 
 бочна устава П-УБ21 
 пропуст П-П 
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Слика 5: Функционална целина 3 
 

 
 

 ЦС П2 
 потисни цевовод 2 
 устава П-У3 
 изливна грађевина П-И2 
 изливна грађевина П-И3 
 устава П-У4 
 изливна грађевина П-И4 
 устава П-У5 
 бочна устава П-УБББ 
 бочна устава П-УБ9-8 

 
 

1.2. ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ТРАСА И ОБЈЕКАТА 
 
1.2.1. Државни пут A3 / E-70  (аутопут)  
 
Деоница ауто-пута ДП А3 / Е-70 – државна граница са Хрватском (гранични прелаз 
Батровци) - Београддеонице: 3007, петља Кузмин  - петља Ср. Митровица (смер 
десно), 3008, петља Ср. Митровица - петља Кузмин (смер лево), се укршта са 
трасом канала подсистема за наводњавање „ Петровци“ у контактној зони (ван обухвата), 
а укрштање са каналом је решено пропустом који је изведен испод ауто-пута.  
 
1.2.2. Државни пут II реда бр.120  
 
Део трасе државног пута IIа реда број 120, државна граница са Хрватском (гранични 
прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац, 
деоница 12005, Кузмин (Ср. Митровица) – Ср. Митровица (Манђелос), где се 
државни пут укршта са трасом  канала подсистема за наводњавање „ Петровци“ налази се 
у обухвату, а укрштање са планираним каналом система  је решено пропустом који је 
изведен испод државног пута.  
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1.2.3. Aтарски путеви 
 
Постојећи атарски путеви се задржавају у оквиру својих парцела са основном функцијом 
обезбеђења приступа свим парцелама пољопривредног земљишта у обухвату.  
 
Планирани атарски путеви ће се формирати ради обезбеђења приступа свим парцелама 
пољопривредног земљишта у обухвату (укидање сегмената атарске мреже због изградње 
канала).  
 
Атарски путеви се на више места укрштају са траском канала подсистема за наводњавање 
„Петровци“, а укрштаји са атарском мрежом ће бити решавани планираним пропустима. 
 
1.2.4. Mагистрална пруга 
 
Део трасе магистралне пруге бр.101 / Е-70, Београд - Стара Пазова - Шид - државна 
граница - (Tovarnik), деоница државна граница – Сремска Митровица, где се пруга 
укршта са трасом канала, налази се у обухвату, а укрштање са подсистемoм за 
наводњавање  „Петровци“ је решено изведеним  објектом – пропустом. 
 
 
1.3. ЗОНА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Водно земљиште, у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или 
повремено има воде. Водно земљиште текуће воде, у смислу овог Закона, јесте корито 
за велику воду и приобално земљиште и чини га река Сава, коридори главног канала 
Манђелос-Петровци и канала детаљне каналске мреже из система за одводњавање 
„Брестова Бара“ и „Кудељиште“. 
 
 
1.4. ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Пољопривредно земљиште, према Закону о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), је 
земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, 
виногради, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре) и земљиште које се може привести 
намени за пољопривредну производњу. 
 
Усаглашено са Пољопривредном основом Аутономне Покрајине Војводине и смерницама 
за уређење и коришћење пољопривредног земљишта, као и Просторним планом града 
Сремска Митровица, јединица локалне самоуправе – Град Сремска Митровица доноси 
Програме заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, уз сагласност 
ресорног Министарства, као и друге значајне пројекте у овој области. 
 
Неопходно је омогућити мелиорацију и опремање објектима и мрежама за унапређење 
пољопривредне производње. 
 
 
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА СА БИЛАНСОМ 

ПОВРШИНА 
 
2.1. ПОВРШИНЕ ПЛАНИРАНЕ ЗА САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ СИСТЕМА ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ 
 
Планирана техничка решења наводњавања су у првом кораку максимално уважила 
постојеће стање и изграђеност других водопривредних објеката на посматраном 
подручју. Циљ је био да се искористе постојећи водопривредни капацитети у највећој 
могућој мери, уз минималне адаптације и реконструкције. То је посебно евидентно у 
коришћењу изграђене каналске мреже за одводњавање, којој се овим решењем, уз 
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минималне радове и изградњу типских регулационих устава, даје и улога у 
наводњавању. 
 
Након детаљног сагледавања постојећег стања су планирани/пројектовани нови објекти 
чијом ће се изградњом обезбедити наводњавање пољопривредних површина Срема. На 
тај начин су инвестициони трошкови сведени на најмању могућу меру, иако је комлетна 
инвестициона вредност система знатна. 
 
У циљу адекватног функционисања канала и других инфраструктурних објеката на 
предметном простору предвиђа се реконструкција постојећих објеката:  
- Постојећа траса главног канала Манђелос-Петровци, 
- Постојеће трасе канала 9 (Курјаковац), 
- Постојеће трасе бочних канала за одводњавање из система за одводњавање „Брестова 

Бара“ и „Кудељиште“, 
- Постојеће црпне станице „Манђелос 1“ и „Манђелос 2“, 
као и изградња нових: 
- Планирана црпна станица „Манђелос 3“, 
- Планирани доводни колектор до црпне станице „Манђелос 3“, 
- Планирана изливна грађевина П-И1, 
- Планирана устава П-У1, 
- Планиране Бочне уставе: П-УБ2 на каналу Криваја, П-УБ3 на каналу МП-3, П-УБ4 на 

каналу 4, П-УБ7 на каналу 7, П-УБ10 на каналу 10, П-УБ13 на каналу 13, П-УБ12А на 
каналу 12-А, 

- Планирана црпне станица ЦС П1, 
- Планирана устава П-У2, 
- Планирана Бочна устава П-УБ21 на каналу 21 – Глогови, 
- Планирани пропуст П-П на каналу 17, 
- Постојећа траса канала 17, 
- Планирана црпне станица ЦС П2, 
- Планирана устава П-У3 на каналу 9, 
- Планирана изливна грађевина П-И2 и П-И3 на каналу 9, 
- Планирана устава П-У4 на каналу 9, 
- Планирана изливна грађевина П-И4 на каналу 9, 
- Планирана устава П-У5 на каналу 9, 
- Планиране Бочне уставе П-УБББ на каналу Брестовачка бара и П-УБ9-7 на каналу на 

каналу 9-7 (Кудељиште), 
- Усклађивање постојеће инфраструктуре са планираним садржајима, 
- Инспекцијске стазе, 
- Атарски путеви. 
 
Водозахватна црпна станица „Манђелос 3“ преко доводног колектора захвата воду 
из реке Саве, и путем потисног цевовода 1, дужине око 110 m и изливине грађевине 
П-И1 пребацује у главни канал Манђелос-Петровци. Устава П-У1 одржава ниво у 
главном каналу спречавајући воду за наводњавање да напуни црпне базене црпних 
станица за одводњавање. 
 
Црпна станица П1 подиже и одржава ниво воде у каналу на узводној деоници. Устава П-
У2 која се налази на главном каналу низводно од пропуста на стационажи km 6+720 
главног канала, спречава пуњење дела главног канала према урбаном делу насеља 
Мартинци. 
 
Црпна станица П2, која се налази на каналу 9 (Курјаковац), пребацује воду за 
наводњавање, посредством потисног цевовода 2, дужине око 1400 m, и изливних 
грађевина П-И2, П-И3 и П-И4 у три узводне деонице канала. Такође, црпна станица П2 
одржава ниво у делу канала 9 од црпне станице П2 до уставе П-У3 уз коју се налази 
изливна грађевине П-И2 преко које се, посредством потисног цевовода 2, водом за 
наводњавање пуни ова деоница канала.  
Устава П-У3 одржава ниво у деоници канала који се пуни преко потисног цевовода 2 и 
изливне грађевине П-И3. 
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Деоница канала, северно од државног пута IIа реда, која се пуни водом за наводњавање 
помоћу потисног цевовода 2 и изливне грађевине П-И4, одржава ниво помоћу устава П-
У4 и П-У5. 
 
Бочне уставе П-УБ2, П-УБ3, П-УБ4, П-УБ7, П-УБ10, П-УБ13, П-УБ12А, П-УБ21, П-УБББ, 
и П-УБББ имају улогу да спрече неконтролисано пуњење секундарне каналске мреже 
водом из главног канала Манђелос-Петровци у периоду наводњавања. 
 
Пропуст П-П на уливу канала бр.17 у главни канал омогућава приступ црпној станици 
П2. 
 
Сви таблaсти затварачи, на црпним станицама, уставама и бочним уставама у периоду 
одводњавања морају бити отворени како се не би нарушила примарна фунцкија каналске 
мреже, што је свакако одводњавање. 

 
 

2.2. ДЕО ДРЖАВНОГ ПУТА Iа РЕДА А3 (Е-70) 
 
Аутопут А3 се задржава у оквиру постојећег коридора, уз редовно одржавање и примену 
реконструктивних мера за задржавање највишег нивоа саобраћајне услуге.  
 
 
2.3. ДЕО ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА бр. 120 
 
ДП бр. 120 се задржава у оквиру постојећег коридора, уз редовно одржавање и примену 
реконструктивних мера за задржавање постигнутог нивоа саобраћајне услуге. 
 
 
2.4. ДЕО МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ бр.101 (Е-70) 
 
Магистрална пруга се задржава у оквиру дефинисаног пружног коридора, уз примену 
мера и услова за квалитетно и безбедно одвијање транзитног и локалног саобраћаја, 
управљача инфраструктурног система. 
 
 
2.5. АТАРСКИ ПУТЕВИ  
 
Постојећи атарски путеви се задржавају у оквиру својих парцела, са основном функцијом 
обезбеђења приступа свим парцелама пољопривредног земљишта у обухвату Плана.  
 
Планирани атарски путеви се формирају у складу са техничким решењем канала, уз 
задржавање своје основне функције – приступа пољопривредним парцелама. Укрштаји са 
планираним каналом формирају се у складу са техничким решењем канала. 
 
 
2.6. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ  
 
Обрадиво пољопривредно земљиште представља један од најважнијих природних 
ресурса и чини базу организоване пољопривредне производње. На територији Града 
Сремска Митровица обрадиво пољопривредно земљиште представља важан природни 
ресурс за обављање пољопривредне делатности, чијим интензивним и усмереним 
кориштењем се остварују значајни економски резултати.  
 
2.7. ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Управљање водама мора се обављати у складу са начелом јединственог водног система, 
а према плану управљања водама на одређеном водном подручју, те да није дозвољено 
мењање постојећег водног режима, без прибављања посебних водних услова, 
спровођења одговарајућих анализа и одговарајуће техничке документације, што 
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подразумева и израду одговарајућих Правилника о начину и условима коришћења 
водних објеката у (евентуално) новонасталим водно-режимским условима. 
 
У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају 
природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни 
и животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра. 
 
Водно земљиште, у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или 
повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и 
биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем. Водно 
земљиште текуће воде, у смислу овог закона, јесте корито за велику воду и приобално 
земљиште. Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог закона, јесте корито и појас 
земљишта уз корито стајаће воде, до највишег забележеног водостаја. 
 
Приобално земљиште, у смислу овог закона, јесте појас земљишта непосредно уз корито 
за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику 
воду и обављању других активности које се односе на управљање водама. 
 
Ширина појаса приобалног земљишта из става 1. овог члана је: 
1) у подручју незаштићеном од поплава до 10 m; 
2) у подручју заштићеном од поплава до 50 m (зависно од величине водотока, односно 

заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју. 
 
Изузетно од става 2. овог члана Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство), а на територији аутономне покрајине надлежни орган 
аутономне покрајине, може да одреди и друкчију ширину приобалног земљишта, ако је 
то потребно ради: 
1) заштите вода, акватичних и приобалних екосистема; 
2) уређења вода; 
3) заштите добара посебних вредности и капиталних објеката; 
4) обављања других послова од општег интереса, у складу са овим законом. 
 
Под управљањем водним земљиштем у јавној својини, у смислу овог закона, сматра се 
одржавање водног земљишта потребног за редовну употребу водних објеката у јавној 
својини, одређивање начина коришћења водног земљишта и коришћење водног 
земљишта. 
 
Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са 
овим законом и актима донетим на основу овог закона, а посебно за: 
1)  изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката; 
2)  одржавање корита водотока и водних објеката; 
3) спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства 

вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода. 
 
Границе и намена водног земљишта не могу се мењати без посебне сагласности ЈВП 
„Воде Војводине“. Планском и техничком документацијом предвидети одговарајућа 
решења којима ће бити спречено загађење подземних и површинских вода, као и 
промена постојећег режима воде. 
 
 
 
2.8. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА  
У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО 
ha % ha % 

Зона водопривредних објеката 17.44 3.40 38.62 7.53 
Зона саобраћајних траса и објеката 4.22 0.82 4.22 0.82 
Зона водног земљишта 7.29 1.42 7.29 1.42 
Зона осталог пољопривредног земљишта 484.31 94.36 463.13 90.23 
УКУПНА ПОВРШИНА  У ОБУХВАТУ ПЛАНА 531.26 100 513.26 100 
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ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА Површина % ha а 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 42 84 8.35 

ДЕО ВОДНОГ ПОДРУЧЈА САВА (црпна станица Манђелос 3) 1 27 0.24 
ТРАСА ГЛАВНОГ КАНАЛА МАНЂЕЛОС-ПЕТРОВЦИ 29 73 5.79 
ДЕОЛОВИ ТРАСА БОЧНИХ КАНАЛА 6 72 1.31 
ДЕО ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА бр.120  1 52 0.30 
ДЕО МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ бр.101 (Е-70) 2 70 0.53 
НАСИП ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА - 90 0.18 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 7 29 1.42 
ДЕО РЕКЕ САВЕ 7 29 1.42 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 463 13 90.23 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 463 13 90.23 

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 513 26 100 
 
 
3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 
 
Планирани објекти и површине јавне намене у обухвату Плана су: 
- Постојећа траса главног канала Манђелос-Петровци - катастарске парцеле 5358, 

5359, 5138/1, 5237/1, 4124/2, 4123/2 (КО Лаћарак), 
- Постојеће трасе канала 9 (Курјаковац) – катастарске парцеле 5375, 5231, 5372, 5371 

(КО Лаћарак), 6765/1, 7056, 3988/4, 7058/1, 3988/3, 3988/2, 7337/1 (КО Мартинци), 
- Постојеће трасе бочних канала за одводњавање из система за одводњавање „Брестова 

Бара“ и „Кудељиште“ – катастарске парцеле 5064, 5226, 4095/8 (КО Лаћарак), 6772, 
6769 (КО Мартинци), 

- Постојеће црпне станице „Манђелос 1“ - катастарска парцела 4259/2 и „Манђелос 2“ 
-катастарска парцела 4259/2 (КО Лаћарак), 

- Планирана црпна станица „Манђелос 3“ – катастарска парцела 4919/2 (КО Лаћарак), 
- Планирани доводни колектор до црпне станице „Манђелос 3“  - катастарске парцеле 

4846/1 и 4919/2 (КО Лаћарак), 
- Планирана изливна грађевина П-И1 – катастарска парцела 5359 (КО Лаћарак), 
- Планирана устава П-У1 – катастарска парцела 5359 (КО Лаћарак), 
- Планиране Бочне уставе П-УБ2 на каналу Криваја – катастарска парцела 5255/1 (КО 

Лаћарак) (2), П-УБ3 – катастарске парацеле 5251 и 4221/2 (КО Лаћарак) , П-УБ4 на 
каналу 4 – катастарска парцела 5359 (КО Лаћарак), П-УБ7 на каналу 7 – катастарска 
парцела 5234 (КО Лаћарак), П-УБ10 на каналу 10 – катастарска парцела 7337/1 (КО 
Мартинци), П-УБ13 на каналу 13 – катастарска парцела 7336/3 (КО Мартинци), П-
УБ12А на каналу 12-А – катастарска парцела 4010/3 (КО Мартинци), 

- Планирана црпне станица ЦС П1 – катастарска парцела 7291 (КО Мартинци), 
- Планирана устава П-У2 - катастарска парцела 7291 (КО Мартинци), 
- Планирана Бочна устава П-УБ21 на каналу 21 – Глогови – катастарска парцела 7121 

(КО Мартинци), 
- Планирани пропуст П-П на каналу 17 – катастарска парцела 7097 (КО Мартинци), 
- Постојећа траса канала 17 – катастарска парцела 7097 (КО Мартинци), 
- Планирана црпне станица ЦС П2 – катастарска парцела 5231 (КО Лаћарак), 7337/1 

(КО Мартинци),  
- Планирана устава П-У3 на каналу 9 - катастарска парцела 7056 (КО Мартинци), 
- Планирана изливна грађевина П-И2 и П-И3 на каналу 9 – катастарска парцела 5371 

(КО Лаћарак), 
- Планирана устава П-У4 на каналу 9 - катастарска парцела 6765/1 (КО Мартинци), 
- Планирана изливна грађевина П-И4 на каналу 9 - катастарска парцела 6765/1 (КО 

Мартинци), 
- Планирана устава П-У5 на каналу 9 - катастарска парцела 6765/1 (КО Мартинци), 
- Планиране Бочне уставе П-УБББ – катастарска парцела 5226 (КО Лаћарак) и П-УБ9-8 

– катастарска парцела 6772 (КО Мартинци), 
- Усклађивање постојеће инфраструктуре са планираним садржајима, 
- Инспекцијске стазе, 
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- Атарски путеви. 
 
 
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА 
ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

 
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Планом регулације су дефинисане површине – парцеле јавне намене и то постојећим и 
новоодређеним међним тачкама, као и аналитичким елементима. 
 
Табела 3. Списак координата новоодређених међних тачака 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7379243.71 4984909.49 130 7385280.30 4983906.96 
2 7379296.27 4984930.23 131 7385235.26 4983998.92 
3 7379360.60 4984955.18 132 7385165.46 4984117.07 
4 7379448.07 4984988.74 133 7385130.09 4984127.54 
5 7379567.73 4985032.07 134 7385108.62 4984145.86 
6 7379686.32 4985075.71 135 7385096.49 4984176.20 
7 7379825.15 4985092.53 136 7385097.80 4984203.43 
8 7379888.36 4985100.56 137 7385114.87 4984295.90 
9 7379925.76 4985105.99 138 7385114.68 4984301.89 
10 7380037.23 4985115.28 139 7385087.08 4984356.11 
11 7380112.92 4985073.97 140 7385070.25 4984458.61 
12 7380173.17 4985039.85 141 7385062.13 4984513.53 
13 7380182.79 4985037.06 142 7385053.23 4984520.46 
14 7380300.66 4985046.06 143 7384957.95 4984545.02 
15 7380441.93 4985055.56 144 7384903.41 4984559.74 
16 7380516.48 4985060.71 145 7384834.49 4984577.14 
17 7380516.07 4985065.80 146 7384778.60 4984591.12 
18 7380530.92 4985066.87 147 7384766.69 4984595.02 
19 7380531.50 4985061.74 148 7384680.32 4984616.97 
20 7380683.06 4985071.50 149 7384596.41 4984638.28 
21 7380795.47 4985078.83 150 7384440.21 4984679.90 
22 7380933.32 4985087.11 151 7384384.58 4984694.36 
23 7381082.35 4985096.57 152 7384326.15 4984709.83 
24 7381264.17 4985108.07 153 7384267.97 4984725.19 
25 7381360.85 4985114.73 154 7384131.49 4984761.57 
26 7381519.32 4985125.20 155 7384102.94 4984769.32 
27 7381699.43 4985136.23 156 7384073.21 4984777.70 
28 7381810.32 4985144.79 157 7384044.76 4984788.21 
29 7381936.11 4985153.04 158 7384013.98 4984798.12 
30 7382096.99 4985163.23 159 7383918.23 4984829.84 
31 7382247.14 4985172.68 160 7383794.15 4984862.18 
32 7382337.56 4985178.36 161 7383678.08 4984863.43 
33 7382428.90 4985190.96 162 7383549.94 4984864.81 
34 7382554.04 4985205.76 163 7383457.20 4984859.21 
35 7382553.53 4985213.24 164 7383361.71 4984853.61 
36 7382578.78 4985214.65 165 7383265.28 4984846.84 
37 7382589.06 4985088.23 166 7383237.48 4984843.95 
38 7382597.97 4984993.12 167 7383111.79 4984830.89 
39 7382721.54 4984833.03 168 7383045.68 4984822.63 
40 7382834.08 4984841.98 169 7382978.31 4984814.63 
41 7382974.58 4984853.68 170 7382835.61 4984805.03 
42 7383041.70 4984860.95 171 7382724.98 4984797.24 
43 7383107.13 4984867.34 172 7382611.97 4984788.92 
44 7383233.48 4984879.93 173 7382556.46 4984819.74 
45 7383262.01 4984882.48 174 7382575.08 4984820.77 
46 7383360.20 4984888.35 175 7382568.87 4984906.31 
47 7383455.15 4984895.04 176 7382563.19 4984991.83 
48 7383550.96 4984901.79 177 7382556.46 4985058.52 
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Број тачке Y X Број тачке Y X 
49 7383678.22 4984900.38 178 7382551.72 4985110.19 
50 7383800.09 4984898.83 179 7382546.65 4985169.98 
51 7383812.53 4984950.25 180 7382433.76 4985155.74 
52 7383824.04 4984992.02 181 7382339.40 4985143.76 
53 7383840.00 4985031.01 182 7382249.33 4985137.74 
54 7383845.75 4985037.63 183 7382160.15 4985131.50 
55 7383841.44 4985051.07 184 7382099.27 4985127.47 
56 7383822.56 4985142.85 185 7381939.35 4985117.21 
57 7383800.01 4985253.57 186 7381812.22 4985111.03 
58 7383826.06 4985259.28 187 7381701.18 4985105.80 
59 7383849.43 4985148.49 188 7381521.27 4985093.41 
60 7383868.33 4985057.64 189 7381363.22 4985082.40 
61 7383877.75 4985037.56 190 7381266.46 4985076.21 
62 7383875.73 4985025.93 191 7381085.42 4985064.30 
63 7383867.66 4985015.64 192 7381024.09 4985059.80 
64 7383852.67 4984980.93 193 7380933.91 4985054.69 
65 7383842.52 4984942.96 194 7380844.81 4985049.72 
66 7383833.08 4984893.56 195 7380769.69 4985045.31 
67 7383929.26 4984861.04 196 7380684.60 4985040.07 
68 7384024.24 4984828.64 197 7380619.27 4985036.08 
69 7384054.68 4984818.54 198 7380534.36 4985030.89 
70 7384084.45 4984807.77 199 7380444.87 4985023.58 
71 7384111.67 4984800.79 200 7380301.45 4985013.57 
72 7384140.23 4984793.64 201 7380179.17 4985006.63 
73 7384197.33 4984779.01 202 7380163.02 4985012.69 
74 7384277.25 4984757.97 203 7380099.17 4985046.95 
75 7384335.46 4984743.08 204 7380034.21 4985084.85 
76 7384393.74 4984727.88 205 7380028.63 4985085.54 
77 7384449.75 4984713.35 206 7379928.34 4985076.74 
78 7384604.69 4984671.76 207 7379829.02 4985065.58 
79 7384688.94 4984649.69 208 7379693.21 4985049.95 
80 7384787.86 4984623.94 209 7379576.73 4985006.25 
81 7384843.04 4984610.27 210 7379513.92 4984982.69 
82 7384912.29 4984591.52 211 7379457.76 4984962.06 
83 7384966.78 4984578.35 212 7379339.37 4984918.83 
84 7385063.02 4984553.86 213 7379325.29 4984912.02 
85 7385094.48 4984543.69 214 7379304.35 4984905.76 
86 7385097.88 4984524.61 215 7379253.96 4984885.15 
87 7385107.37 4984463.93 216 7383737.67 4985558.81 
88 7385121.74 4984368.29 217 7383719.35 4985650.04 
89 7385133.57 4984343.14 218 7383700.54 4985740.79 
90 7385148.81 4984310.26 219 7383686.96 4985807.02 
91 7385149.37 4984298.97 220 7383666.26 4985904.93 
92 7385144.51 4984263.74 221 7383652.97 4985964.51 
93 7385139.68 4984232.18 222 7383639.81 4986034.23 
94 7385132.94 4984199.83 223 7383627.84 4986099.23 
95 7385133.48 4984186.71 224 7383609.16 4986192.25 
96 7385139.56 4984169.38 225 7383591.31 4986278.12 
97 7385150.04 4984160.30 226 7383618.51 4986283.22 
98 7385182.83 4984148.90 227 7383635.73 4986197.53 
99 7385233.66 4984077.61 228 7383654.37 4986104.78 
100 7385266.60 4984014.52 229 7383667.25 4986039.54 
101 7385301.95 4983861.39 230 7383680.84 4985970.22 
102 7385339.90 4983756.22 231 7383693.17 4985910.24 
103 7385360.73 4983738.63 232 7383713.13 4985812.26 
104 7385440.02 4983669.68 233 7383726.74 4985746.28 
105 7385454.32 4983652.73 234 7383744.85 4985655.30 
106 7385471.67 4983596.46 235 7383763.64 4985563.49 
107 7385541.86 4983416.75 236 7383777.50 4985498.80 
108 7385524.41 4983375.33 237 7383783.23 4985471.16 
109 7385504.16 4983391.29 238 7383786.71 4985451.78 
110 7385489.35 4983409.74 239 7383794.66 4985435.91 
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Број тачке Y X Број тачке Y X 
111 7385475.43 4983433.54 240 7383797.30 4985428.56 
112 7385460.92 4983441.35 241 7383797.32 4985418.98 
113 7385430.90 4983459.20 242 7383556.44 4986453.58 
114 7385424.12 4983469.89 243 7383550.82 4986481.57 
115 7385414.41 4983491.28 244 7383536.06 4986552.54 
116 7385477.85 4983523.80 245 7383528.89 4986584.58 
117 7385455.37 4983518.04 246 7383505.38 4986698.78 
118 7385453.14 4983525.34 247 7383474.68 4986855.97 
119 7385397.05 4983535.96 248 7383455.98 4986950.03 
120 7385400.09 4983550.13 249 7383439.73 4987026.21 
121 7385406.71 4983562.26 250 7383467.01 4987028.89 
122 7385414.05 4983570.36 251 7383480.62 4986954.91 
123 7385435.68 4983584.78 252 7383499.71 4986860.91 
124 7385436.24 4983588.45 253 7383527.43 4986723.69 
125 7385424.34 4983629.18 254 7383555.78 4986589.77 
126 7385412.05 4983644.74 255 7383566.11 4986543.63 
127 7385357.07 4983690.25 256 7383577.58 4986486.65 
128 7385308.72 4983734.32 257 7383583.19 4986458.81 
129 7385262.79 4983863.23    

 
Табела 4. Површине јавне намене се образују од следећих катастарских парцела 

Намена Парцела 
целе делови 

канали 6766/2,6765/3,7335/4,7069/1,7342/6,7065/1,
7067/5,7338/3,7064/2,5317/29,5317/22, 
4009/1,7072/2,7072/1,4008/2,4008/4,4001/6,
3988/3,7325/1,7353/4,7085/1,7334/1,7068/1,
7058/1,7327/1,7070/2,7070/1,7071/1,7071/2,
7060/1,6768,7303,4008/3,3992/1,5317/14, 
7328/2,7328/1,7332/2,7332/5,7332/4,7326/2, 
7326/1,3988/2,7342/5,5315/3,5317/10, 
6766/1, 4010/1,3988/4,5317/28,6767,7298, 
5312/1,7332/1,4027/1,7335/2,5312/4,7342/1, 
4007/4,5316/49,6765/1,6766/3,7336/1, 
5317/27,5317/30,3988/1,7056,7335/3,7335/1, 
4026/5,7292(КО Мартинци), 
4122/3,4123/3, 4265/2,4265/1,5138/1,5358, 
5358, 5372, 5237/1, 4124/2,4123/2, 5240, 
5371(КО Лаћарак) 

7070/3,7072/3,4010/5,7069/2,4008/5,7071/3, 
4009/2,7065/2,3992/2,4001/5, 7058/2,7353/5,  
7134,3777/1,4921/2,4921/1,4921/3,4920/5, 
4920/1,4920/2,4927,4926,4925,4924/3,7299, 
5233,5232,5231,5230,5229,5239/4,5240, 
5239/3,5239/2,5239/1,7302/2,5238,5236, 
5235/2,5235/1, 5244,5243,5312/3,4008/1, 
3898,4034/2,7316,7127/2,4060,3899/4, 
3899/3,3899/2,3899/1,3901/3,3901/1,3902/2, 
3902/1,4070,7131,5242,7327/2,4067,3900, 
3903,7108,7098/1,4010/4,4010/3,7288, 
4919/4,4068/2,3776/3,3767/1,3767/2,3767/8, 
3767/3,3767/4,3767/5,3767/6,3776/1,3776/4, 
3776/2,4069,4920/3,4920/4,7126,4059/1, 
4059/2,4059/3,4059/5,4059/4,4061,4068/3, 
5228,5227,5226,5225,5224,5223,4928,7125, 
7121,3897,7112,3896,4038,4039,5241,4053, 
4052,4042,4041,4040,4054,4055,4056,4057, 
3901/2,7334/2,7353/1,5312/2,7332/3,7342/4, 
7342/3,4007/3,5316/52,5315/4,7067/2, 
7338/4,7342/10,7337/1,5317/34,5317/36, 
5317/35,3767/7,3779/2,3779/10,3779/3, 
3779/11,3779/4,6772,7282,7289,7304,4058, 
5234,5278/2,3904,7329/3,7325/3,7336/3, 
5316/46,3779/5,3779/12,3779/6,3779/8, 
3779/7,3779/9,7055,3778/2,3778/9,3778/8, 
3778/27,3778/7,3778/10,7054,3778/11, 
3778/21,3778/12,3778/26,3778/15,3778/22, 
3778/16,3778/17,3767/10,5317/32,5317/31, 
5317/33,6769,4010/2,5312/5,7068/2,7291, 
7085/2,7060/2,7064/3,4027/2,7097,3988/5, 
4026/4,3779/1,7296,4068/1,4924/2,4924/1, 
4923/1,4922 (КО Мартинци) 
3789/15,4109/3,4108,4107,4106,4105,4104, 
4103,4102,4101,4100,4099,4098,4097,4096/2, 
4096/1,5255/1,4277,4164,4179/2,4180/2, 
4180/1,4299/1,3792/1,3791, 3789/14,4121, 
4261,4260,3790,4095/8,4095/7,4095/5, 
4095/3,5374,4122/2,4122/1,4220/2,4220/1, 
4219,4218,4217,4297,4259/2,5064,4285, 
4283/2,4254/2,4254/1,4253/3,4253/2,4253/1, 
4252,4251,5251,4221/2,4221/1,4110/7, 
4110/6,4110/5,4110/3,4110/2,4110/1,4109/4, 
4109/1,4111/2,4111/1,5245,4209,4181,5258, 
4298,4257/2,4258/1,4109/2,5384,5373,5359, 
5063,5375,5237/2,4123/1,5238,4119,4120/3, 

28



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

Намена Парцела 
целе делови 

4120/2,4120/1,5239,4165,4166/6,4166/5, 
4166/4,4166/3,4166/2,4166/1,4167,4168/2, 
4168/1,4169/3,4169/2,4169/1,4171,4170, 
4172/2,4172/1,4173,4174/2,4174/1,4175, 
4176/3,4847/1,4176/2,4176/1,4177/2,4177/1, 
4178/2,4178/1,4124/1,5253/1,4262,4255, 
4256/2,4256/1,4257/1,5348,4264/1,4263, 
5226,5231,4110/4,4179/3,4179/1,4919/1, 
5349,5234,5242,5243,5244,5246,5257/1, 
4283/1,4282,4281/2,4281/1,4280,4279,4278, 
4216,4215,4214,4213,4212,4211,4210,5250, 
4095/2,5227, 5225,4919/2,4846/1 (КО Лаћарак) 

атарски 
путеви 

 5232,5231,5230,5229,5239/4,5240,5239/3, 
5239/2,5239/1,7302/2,5238,5236,5235/2, 
5235/1,5244,5243,7316,5242,4920/3,4920/4, 
5228,5227,5226,5225,5224,5223,4928,5241, 
7304,5234,7291,7296,4924/2,4924/1,4923/1, 
4922 (КО Мартинци) 
5230,5359,5237/2,5238,4119,4120/3,4120/2, 
4120/1,5239,4165,4166/6,4166/5,4166/4, 
4166/3,4166/2,4166/1,4167,4168/2,4168/1, 
4169/3,4169/2,4169/1,4171,4170,4172/2, 
4172/1,4173,4174/2,4174/1,4175,4176/3, 
4176/2,4176/1,4177/2,4177/1,4178/2,4178/1, 
4179/3,4179/1 (КО Лаћарак) 

 
У случају неслагања пописа катастарских парцела и графичког приказа, због евентуалне 
грешке у очитавању или накнадних промена на терену због одржавања катастарског 
операта, меродаван је графички приказ у рефералним картама од броја  2.4.1. до 2.4.5. 
 
 
4.2. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
4.2.1. Правила парцелације 
 
На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 
деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову намену. 
 
4.2.2. Правила препарцелације 
 
Од парцела насталих деобом, које добијају нову намену и постојећих парцела, 
препарцелацијом се образују нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне 
намене и то су: канал и планирани атарски путеви. 
 
4.2.3. Формирање грађевинске парцеле 
 
Планиране грађевинске парцеле површина јавне намене образују се израдом пројекта 
парцелације и препарцелације, са пројектом геодетског обележавања. 
 
 
5.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ     

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ  

 
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
 
Поред деоница канала подсистема за наводњавање „Петровци“ на територији града 
Сремске Митровице који је предмет Плана, у обухвату и контактној зони налазе се 
следећи капацитети саобраћајне инфраструктуре: 
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- државни пут Ia реда А3 (Е-70), државна граница са Хрватском (гранични прелаз 
Батровци) – Београд, деонице: 3007, петља Кузмин  - петља Ср. Митровица (смер 
десно), 3008, петља Ср. Митровица -  петља Кузмин  (смер лево), 

- државни пут IIa реда бр.120 (Р-103), државна граница са Хрватском (гранични 
прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац, 
деоница 12005, Кузмин (Ср. Митровица) – Ср. Митровица (Манђелос) 

     – стационажа укрштања са каналом km 33+375, 
- магистрална пруга бр.101 (Е-70), (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица 

- државна граница - (Kelebia), деоница државна граница – Сремска Митровица, 
- атарски путеви, постојећи и планирани. 
 
Саобраћајно решење у оквиру овог Плана је конципирано тако да се задржавају сви 
саобраћајни капацитети уз одговарајуће решавање укрштаја предметног канала са 
путевима. Планирана траса канала у зони укрштања (ван обухвата - у контактној зони 
северно) са ДП А3 (аутопут Е-70) се задржава на већ дефинисаном месту (укрштаји је 
изграђен као рамовски пропуст испод саобраћајнице) стога није потребно посебно 
обрађивати сам укрштај, већ је потребно примењивати све рехабилитационе мере 
одржавања самог објеката- пропуста. 
 
Укрштаји са осталом путном инфраструктуром су дефинисани као планирани са 
техничким решењима укрштаја -  пропустима одговарајућих димензија.  
 
Укрштај канала подсистема за наводњавање „Петровци“ са железничком пругом се 
задржава са пролазом испод железничке пруге, стога није потребно посебно обрађивати 
сам укрштај, већ је потребно примењивати све рехабилитационе мере одржавања самог 
објекта- пропуста. 
 
Осим саобраћајница које су горе наведене и које припадају категорији високо / више  
хијерархијски рангираним, у обухвату Плана налази се атарска путна мрежа која 
омогућава функционисање атарског саобраћаја и приступ парцелама пољопривредног 
земљишта као и приступ за редовно одржавање канала у свим временским условима. 
 
Формирање нових атарских путева је планирано на свим микролокацијама где год је 
изградњом канала онемогућен приступ парцелама пољопривредног земљишта. 
 
Сви укрштаји канала са саобраћајницама ће бити решени на одговарајући начин 
(подбушивање-пропусти) уз придржавање законских и подзаконских прописа као и 
правила и услова управљача над предметном саобраћајном инфраструктуром.  
 
 
5.1.2. Услови за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре 
 
Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних 
пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз 
придржавање одредби: 
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон); 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 87/18 и 
23/19); 

- Закона о железници („Сл. гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15); 
- Закона о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“,  

бр. 104/13, 66/15-др. закон, 92/15 и 113/17, престао да важи осим члана 78. Став 1. 
Тачка 5) подтачка (1)); 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11); 

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, 
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени 
гласник РС“, број 7/17);  

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 
30



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 
Државни пут IIа реда бр. 120 /(Р-103),  
 
заштитни појасеви: 
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном 

појасу ширине од 10 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса 
на спољну страну), 

- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног 
појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и 
заштитни појас (10 m).  

 
програмско-пројектни елементи: 
- коридор ширине мин. 30 m,  
- коловоз ширине 7,2 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,35 m ивичне траке),  
- рачунска брзина Vrac = 80 km/h,  
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини), 
- једнострани нагиб коловоза, 
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице, 
- паркирање у оквиру коридора није дозвољено. 
 
Атарски путеви – постојећи и планирани 
 
Атарски путеви имају ширину коридора 4-6 m, у којима се одвија једносмерни/двосмерни 
саобраћај (коловоз 3,0 – 5,0 m), са мимоилазницама где је коловоз 3,0 m. 
 
Укрштања канала подсистема подсистема за наводњавање „Петровци“ са 
саобраћајницама дефинисати3: 
- задржавањем постојећег плочастог (сандучастог) пропуста на укрштању са ДП А3/Е-70, 

уз реконструктивне мере за одржавање функционалности самог објекта, 
- задржавањем постојећег плочастог (сандучастог) пропуста  одговарајућих димензија  и 

материјала на укрштању са ДП бр.120, уз реконструктивне мере за одржавање 
функционалности самог објекта,  

- подбушивањем - изградњом плочастих (сандучастих, засвођених) пропуста, објеката 
преко канала, одговарајућих димензија  и материјала са атарским путевима. 

Укрштање канала са магистрална железничком пругом бр.101   
 
Заштитни појасеви: 
- заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100 m, 

рачунајући од осе крајњих колосека; 
- инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 m, 

мерећи од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и 
технолошки развој капацитета инфраструктуре; 

 
Укрштање канала подсистема за  наводњавање „Петровци“ са железничком пругом 
(магистрална бр.101) задржати на постојећој микролокацији уз неопходне мере одржавања 
пропуста. 
 
5.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 
Основни услов за прикључење на предметне садржаје саобраћајне инфраструктуре 
(изузев државних путева) се односе првенствено на испуњавање услова безбедног и 
неометаног функционисања саобраћаја, као и обезбеђење основних – минималних 
елемената проходности у складу са меродавним возилом. 
 
 
5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

                                           
3  Врста, тип и облик пропуста – укрштаја  (плочасти-сандучасти, засвођени и слично ), као и тачне димензије биће  
    утврђени техничком документацијом – главним пројектом канала 
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Подсистем Петровци је део система за наводњавање Западни Срем – доња зона (ЗД), 
чија је концепција решења довођења воде за наводњавања пољопривредних површина 
доње зоне западног Срема, базирана на акумулисању савских вода, и на коришћењу 
постојеће каналске мреже за одводњавање, тј. главних канала као магистралних за 
потребе наводњавања. Решавање наводњавања разматраног подручја Срема је било 
условљено околностима на разматраном подручју, које чине водопривредне анализе 
специфичним и решавање проблема врло сложеним. Неке од њих су:  
- сложена хидрографска мрежа, 
- хетерогеност у количинама природних ресурса, површинских и подземних вода, 
- право на коришћење расположивих вода реке Саве имају и остали корисници, 
- диспаритети у количинама потреба за водом и расположивих капацитета унутрашњих 

ресурса, 
- већ изграђени систем каналске мреже са објектима за одводњавање,  
- систем заштите од спољних вода. 
 
Пошто су за наводњавање потребне знатне количине, јасно је да доминантну улогу као 
ресурс за наводњавање целог подручја Срема, има водоток Сава, из које се може 
наводњавати око 67.500 ha са вишегодишњом количинском обезбеђеношћу 85% и 
гарантованим протицајем од 440 m3/s. 
 
5.2.1. Услови за уређење водне инфраструктуре 
 
У тежњи да се омогући наводњавање око 2000 ha на подисистему Петровци у сушном 
периоду, план је да се корисницима обезбеде потребне количине воде из реке Саве, 
користећи постојећи канал за одводњавање. Обзиром на велике димензије главног 
канала Манђелос-Петровци чија запремина износи 82.000 m3, као и гудстину и повољан 
положај каналске мреже нижег реда, 60% површина се може наводњавати директним 
захватањем воде из канала. Више зоне слива ће се наводњавати издизањем нивоа воде 
помоћу две црпне станице. Двонаменско коришћење канала за одводњавање према 
хидротехничком решењу, захтева изградњу следећих објеката на систему за 
одводњавање: 
1. Водозахватна црпне станице „Манђелос 3“ са локацијом у инундацији реке Саве на 

стационажи km 144+630, непосредно уз постојеће црпне станице за одводњавање 
„Манђелос 1“ и „Манђелос 2“; 

2. Две препумпне црпне станице на главном каналу, ЦС П1, и каналу 9 (Курјаковац) ЦС 
П2, којима би се подизао и одржавао ниво воде у појединим деоницама (бјефовима); 

3. Пет устава са табластим затварачима за одржавање нивоа у пет деоница (бјефа) 
канала за одводњавање. (П-У1, П-У2, П-У3, П-У4, П-У5); 

4. Четири изливне грађевине којим се врши пуњење одређених деоница канала тј. 
бјефова (П-И1, П-И2, П-И3 и П-И4); 

5. Десет бочних устава на секундарним каналима којима би се онемогућило 
неконтролисано пуњење каналске мреже система за одводњавање (П-УБ2, П-УБ3, П-
УБ4, П-УБ7, П-УБ10, П-УБ13, П-УБ12А, П-УБ21, П-УБББ и П-УБ9-7) 

6. Пропуст П-П на каналу бр.17 при уливу у главни канал, који служи за приступ црпној 
станици П1. 

 
Централни објекат за потребе снабдевања водом подсистема Петровци јесте црпна 
станица „Манђелос 3“, капацитета 1,1 m3/s, предвиђена са небрањене стране насипа 
уз постојеће црпне станице за одводњавање „Манђелос 1“ и „Манђелос 2“ на стационажи 
реке Саве km 144+630. 
 
Према Студији и идејном решењу регулације реке Саве од km 50 до km 207, Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 1984. год., и Генералном пројекту унапређења 
заштите Сремске и Мачванске Митровице од великих вода Саве, „Хидрозавод ДТД“ ад, 
Нови Сад, 2016. год., карактеристични нивои реке Саве учесталости 1% и 0.1% на 
локацији водозахватне црпне станице износе 81,43 mАНВ, односно 82,50 mАНВ. 
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Према карактеристичним нивоима воде реке Саве за месец јул и август, уз обезбеђеност 
од 95%, дефинисане су минималне коте радних нивоа водозахватне црпне станице 72,28 
mАНВ. 
 
Дефинисањем потребних количина воде и динамике потреба за наводњавањем, као и 
анализом других фактора од утицаја, дошло се до основних параметара нове црпне 
станице, као што су тип, број и карактеристике црпних агрегата: 
- Капацитет Qinst.(m3/s)   1,1 
- Висина дизања H(m)  5,0 
- Инсталисана снага Ninst(kW) 83 
- Број агрегата    2 
- Димензије црпног базена (m): 

o Ширина (Bc) 3.5 
o Дужина (Lc) 4,0 
o Висина (Hc) 8,4 

 
Усвојено техничко решење представљају утопни црпни агрегати компактне конструкције, 
који се смештају у појединачне шахтове у црпном базену. Према карактеристичним 
нивоима воде у Сави за месец јули, уз обезбеђеност од 95%, одређене су минималне 
коте радних нивоа ових црпних станица.  
 
Ниво платформе црпних станица усвојен је на коти максималног нивоа воде Саве у 
вегетационом периоду са могућим плављењем једном у 20 година, што неће имати 
штетне последице на црпне агрегате. 
 
Код пројектовања објеката у систему водило се рачуна о прилагодљивости фазној 
градњи. У том смислу, у комплексу црпне станице раде се две одвојене зграде: зграда 
са пумпним агрегатима и командним одељењем (са електро опремом), и зграда за 
смештај трафоа. Рад црпних станица је аутоматизован. У склопу машинске зграде су: 
црпилиште, цевна галерија, машинска сала са монтажним простором и место за смештај 
дела електромеханичке опреме. Зграда за смештај трафоа налази се у непосредној 
близини машинске зграде.  
 
 
Остали значајнији објекти у склопу црпне станице су:  
-  уливни канал обложен;  
-  потисни цевовод са објектима (шахтови, водостан, изливни део и др.).  
 
Водозахват је снабдевен решетком, табластим затварачима и аутоматским уређајем за 
чишћење решетке. Црпна станица има две утопне пропелерне пумпе, а свака пумпа има 
независан довод воде и црпилиште. Није предвиђена зграда за смештај пумпи, већ само 
командни простор и зграда трафо станице. Црпна станица је пројектована за аутоматски 
рад, али ће у њој бити и дежурног особља, тако да је могуће и ручно командовање. 
 
Нову црпну станицу за наводњавање на реци Сави чине следећи делови:  
- Грађевински, 
- хидромашински (црпке и пратећа опрема: уставе, решетке и друго), 
- електро-енергетски (енергетске везе од дренажне до црпне станице за наводњавање, 

унутрашњи развод, трфо станица, командни уређаји и др.  
 
У склопу црпне станице су поред конструкције црпног базена предвиђени и пратећи 
објекти на доводном цевоводу, потисни цевовод са шахтом мерача и изливом 
грађевином, као и објекат електроопреме на формираном платоу у нивелацији круне 
одбрамбеног насипа. 
 
Локација предметног објекта црпне станице се пружа на низ парцела, од којих је 
централни објекат – црпни базен са шахтом чистача решетке и објектом електро опреме 
на парцели бр. 4919/2 КО Лаћарак. Уливни колектор је дуж парцела 4846/1 и 4846/2 и 
5364, а водозахват на левој обали Саве на парцели 5364 КО Лаћарак. Иако је плато 
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црпне станице великим делом на парцели 4919/2, потисни цевовод прелази преко насипа 
и иде у брањену зону тако да пролази кроз парцеле 5348, 4265/1 и 5359. Исте су у 
државном власништву где право коришћења има Инвеститор – ЈВП „Воде Војводине“. 
 
Црпна станица је опремљена са два утопна црпна агрегата од по 550 l/s, којима се вода 
преко заједничког потисног цевовода пречника Ø800 mm препумпава у главни канал за 
одводњавање Манђелос-Петровци. Цевовод прелази преко насипа изнад 1%-не воде 
реке Саве и завршава у изливној грађевини на косини канала. Армиранобетонска 
изливна грађевина налази се у косини канала непосредно испред новопројектоване 
уставе П-У1. 
 
Црпна станица „Манђелос 3“ је стабилни хидротехнички објекат који се састоји од 
следећих конструктивних целина, чије ће се димензије утврдити Главним пројектом: 
1. уливне грађевине; 
2. шахта затварача; 
3. доводног колектора – цевовода Ø1600 mm, укупне дужине cca 200 m са пратећим 

ревизионим шахтовима; 
4. шахта решетке са аутоматским чистачем;  
5. дифузора - спојне армиранобетонске грађевине која спаја уливни коридор и црпни 

базен;  
6. црпног базена за смештај пумпи; 
7. потисног цевовода за транспорт воде до излива; 
8. шахта мерача протока; 
9. изливне грађевине П-И1; 
10. објекта за смештај електро опреме. 
 
У уливном коридору предвиђена су два табласта затварача за затварање светлог отвора 
Ø1600 mm. Први у АБ шахтној конструкцији непосредно до уливне грађевине на Сави, а 
други у АБ шахту испред улива у црпни базен где је смештена и решетка за спречавање 
уноса нечистоће. Због велике висине овог шахта, условљеног денивелацијом воде Саве, 
предвиђа се аутоматски уређај за чишћење решетке. 
Препумпне црпне станице на каналима за одводњавање 
 
Концепт наводњавања подсистема Петровци предвиђа изградњу две препумпне црпне 
станице (на главном каналу и на каналу 9 (Курјаковац) система за одводњавање), којима 
би се подизао и одржавао ниво воде у појединим деоницама, а лоциране су на следећим 
стационажама канала: 
 ЦС П1 km 4+850 канала Манђелос-Петровци, 
 ЦС П2 km 0+170 канала 9 (Курјаковац). 

 
Објекти су формирани у складу са потребама хидромашинске опреме, постојећих канала 
и котама на терену. Предвиђени су као укопане армиранобетонске хидротехничке 
конструкције, са горњом плочом у нивелацији околног терена предвиђеном само за 
пешачки саобраћај. Функционално прате двонаменску функцију канала у свим фазама 
експлоатације, па је тако ширина основе свих црпних станица далеко већа од ширине 
дна канала. 
 
Црпна станица П1 са припадајућим објектима 
Црпна станица П1 се састоји из три фукционална поља. Два поља су предвиђена за рад 
пумпних агрегата у периоду наводњавања, док би средишње гравитационо поље било у 
функцији у периоду одводњавања. Гравитационо проточно поље било би опремљено 
одговарајућим табластим затварачем на ручни погон, чија функција затварања је у 
периоду наводњавања. 
 
Црпна станица П1 је армиранобетонска конструкција основе 9.8х5.6 m и укупне висине 
са филтрационим зубом 4.8 m. На споју објекта са косинама доводог/одводног канала 
пројектовани су крилни зидови, који услед разлика висина, а да би обезбедили 
стабилност конструкције, у многоме повећавају габарите објекта. 
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Како би се омогућила несметана евакуација воде у периоду одводњавања, на објекту је 
предвиђено једно проточно поље опремљено табластим затварачем који затвара светли 
отвор ширине 2,0 m и висине 1,7 m. Главни погонски механизам се налази горњој плочи 
ЦС, а састоји од зупчастог и два пужна редуктора за два погонска вретена. 
 
Црпна станица П2 са припадајућим објектима 
Црпна станица П2 се састоји из три фукционална поља. Два поља су предвиђена за рад 
пумпних агрегата у периоду наводњавања, док би средишње гравитационо поље било у 
функцији у периоду одводњавања. Гравитационо проточно поље било би опремљено 
одговарајућим табластим затварачем на ручни погон, чија функција затварања је у 
периоду наводњавања. 
 
Црпна станица П2 је армиранобетонска конструкција, основе 7.15х5.60 m и висине на 
најдубље фундираном делу објекта 4.15 m. Услед наведене висине, ширине дна и нагиба 
косине доводог/одводног канала, пројектовани су крилни зидови који у ширини основе 
објекта гледано у многоме повећавају површину заузећа. 
 
Крајња поља објекта црпне станице, предвиђена за смештај црпних агрегата, су због 
потребе уроњености пумпи нивелационо спуштена у односу на проточно поље објекта.  
Иста су светле ширине 1.2 m и висине 3.85 m, а црпни агрегати су смештени у челичним 
носећим цевима DN600. Централно поље црпне станице ширине 2,0 m је у нивелацији 
канала и служи да би се омогућила несметана евакуацуја воде у периоду одводњавања. 
Опремљено је табластим затварачем који затвара светли отвор ширине 2,0 m и висине 
1,7 m, са вођицама затварача одговарајуће висине. Главни погонски механизам се 
налази на горњој плочи ЦС, а састоји се од зупчастог редуктора и два пужна редуктора 
са два погонска вретена. 
 
Уставе са табластим затварачима 
Концепт наводњавања подсистема Петровци предвиђа изградњу пет типизираних устава 
за одржавање нивоа у пет деоница (бјефа) канала за одводњавање. Пројектоване су као 
стандардне АБ грађевине једноставног облика, које одржавајући своју функцију прате 
линију канала и имају пројектован пешачки прелаз преко. Опремљене су табластим 
затварачем израђеним од заварених челичних профила и лимова. 
 
Предвиђене су у дужини од 3,6 m са је обложеним делом канала на споју, у дужини 5,0 
m. Ширина устава зависи од броја и ширине проточних поља, као и дубине објекта који 
условљава различите габарите крилних зидова. АБ елементи објекта су доња плоча 
дебљине 30 cm са филтрационим зубом висине 60 cm, зидови d=30 cm и крилни зидови 
дебљине d=25-30 cm. Табласти затварачи у проточном пољу уставе затварају отворе 
одговарајућих димензија. Табла затварача је израђена од заварених челичних профила 
и лимова са вертикалним и хоризонталним укрућењима. 
 
Устава П-У1 се превиђа на km 0+065 главног канала, непосредно поред постојећег 
решеткастог носача цеви - плелаза цевовода преко канала. Устава је пројектована да 
одржава воду у главном каналу спречавајући воду за наводњавање да напуни уливне 
канале црпних станица за одводњавање „Манђелос1“ и „Манђелос2“. 
 
Устава П-У1 поседује три проточна поља ширине 2,0 m опремљена таблстим затварачима 
који затварају светли отвор висине 1.7 m, са вођицама затварача висине L=3500 mm. 
Укупна површина објекта у основи је 9,0х3.6 m, а рачунајући распон крилих зидова 
објекат заузима површину 17.7х3.6 m.  
 
Армиранобетонска изливна грађевина П-И1 налази се у косини канала непосредно 
узводно од новопројектоване уставе П-У1, димензија у основи 2.85x2.30 m. 
 
Устава П-У2 се предвиђа на km 6+715 главног канала. Поседује једно проточно поље 
опремљено табластим затварачем који затвара светли отвор ширине 1,0 m, а висине 1,5 
m са вођицама затварача висине L=2400 mm. Укупна висина АБ конструкције са 
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филтрационим зубом је 3.0 m, а површина заузећа објекта без облоге уливног и изливног 
дела канала је 9,0х3.6 m. 
 
Устава П-У3 се предвиђа на km 1+120 канала 9 (Курјаковац). Поседује једно проточно 
поље ширине 1,0 m опремљено табластим затварачем који затвара светли отвор 1.0х1,5 
m са вођицама затварача висине L=2240 mm. Објекат је основе 3.6х3.6 m, и површине 
заузећа 9.0х3.6 m. 
 
Армиранобетонска изливна грађевина П-И2 налази се у косини канала непосредно 
низводно од новопројектоване уставе, димензија у основи 2.85x2.30 m. 
 
Устава П-У4 се предвиђа на главном каналу 9 (Курјаковац) km 1+560, узводно од 
укрштања канала 9 са мaгистралним путем Мартинци-Лаћарак. Поседује једно проточно 
поље опремљено табластим затварачем који затвара светли отвор ширине 1,0 m, а 
висине 1,5 m са вођицама затварача висине L=1900 mm. 
 
Армиранобетонска изливна грађевина П-И3 налази се у косини канала непосредно 
низводно од порпуста на укрштању канала 9 са магистралним путем Мартинци-Лаћарак, 
димензија у основи 2.85x2.30 m. 
 
Армиранобетонска изливна грађевина П-И4 налази се у косини канала непосредно 
испред новопројектоване уставе П-У4, димензија у основи 2.85x2.30 m. 
 
Устава П-У5 се предвиђа на каналу 9 (Курјаковац) km 1+950. Поседује једно проточно 
поље опремљено табластим затварачем који затвара светли отвор ширине 1,0 m, а 
висине 1,5 m са вођицама затварача висине L=1900 mm. Објекат је основе 3,2х3.6 m и 
површине заузећа 7.4х3.6 m. Укупна висина АБ конструкције са филтрационом гредом 
је 2.5 m. 
 
Бочне уставе на секундарним каналима 
Концептним решењем наводњавања подсистема Петровци је предвиђено десет бочних 
устава за регулисање нивоа воде у постојећим бочним каналима за одводњавање. На 
ситуационом плану су означене сходно ознакама канала: П-БУ2, П-БУ3, П-БУ4, П-БУ7, 
П-БУ10, П-БУ12А, П-БУ13, П-БУ21, П-БУББ (Брестова Бара), и П-БУ9-7 (Кудељиште). 
 
Наведене уставе су типизиране. Пројектоване су као стандардне АБ грађевине 
једноставног облика, које одржавајући своју функцију прате линију канала и имају 
пројектован пешачки прелаз преко. Опремљене су табластим затварачем израђеним од 
заварених челичних профила и лимова. 
 
Предвиђене су у дужини од 3,6 m са је обложеним делом канала у дужини 5,0 m. Ширина 
устава зависи од броја и ширине проточних поља, као и дубине објекта који условљава 
различите габарите крилних зидова. 
 
АБ елементи објекта су доња плоча дебљине 30 cm са филтрационим зубом висине  
60 cm, зидови д=30 cm и крилни зидови дебљине д=25-30 cm. 
 
5.2.2. Услови за изградњу водне инфраструктуре 
 
За све планиране активности које ћe се обављати у оквиру простора обуваћеног Планом, 
мора се предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења 
површинских и подземних вода, промене водног режима, као и спречавања оштећења 
на постојећим водним објектима. 
 
При изради пројектне документације инвеститор је у обавези да прибави водне услове у 
посебном поступку и да уважи услове осталих надлежних органа и важећу законску 
регулативу, a посебно: Закон о водама, Закон о заштити животне средине, Правилник о 
опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82). 
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Предвидети да снабдевање водом буде у спрези са одводњaвањем и општим уређењем 
мелиоративног подручја. 
 
Водозахватна грађевина не сме да нарушава стабилност обале канала (водотока), нити 
да залази у протицајни профил канала (водотока). Такође, косине канала (водотока) 
заштитити од ерозионог дејства вода облагањем каменом или бетонским плочама, 
узводно и низводно од места водозахвата од по 5,0 m. 
 
За изградњу објеката и извођење радова у зони насипа I одбрамбене линије предвиђено 
је такво уређење и опремање простора којим се неће угрозити нормално функционисање 
одбрамбене линије, као и спровођење одбране од поплава дуж одбрамбене линије. 
 
У зони I одбрамбене линије, са брањене стране у појасу ширине 10 m, мора се оставити 
слободан пролаз за радно инспекциону стазу, за возила и механизацију службе одбране 
од поплаве и спровођење одбране од поплаве, и у том појасу није дозвољена изградња 
никаквих надземних и подземних објеката, нити постављање ограда или слично. Такође, 
забрањено је садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине 
најмање 10 m од небрањене ножице насипа ка водотоку, и у брањеној зони на 
удаљености до 50 m од унутрашње ножице насипа.  
 
Забрањено је и копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 
10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном 
подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком 
документацијом, урађеном у складу са Законом о водама, доказано да није угрожена 
стабилност насипа. У појасу већем од 50 m од насипа могу се градити објекти, бушити 
(копати) бунари, ровови, канали и др. 
 
У зони I одбрамбене линије, са небрањене стране, дуж одбрамбене линије у појасу 
ширине 10 m, неопходно је обезбедити континуитет саобраћаја и слободан пролаз 
возила и грађевинске механизације службе за одбрану од поплава. 
 
За постављање потисног цевовода (и евентуалних сигналних каблова и сл.) преко 
одбрамбеног насипа реке Саве, цевовод се мора укопати изнад 1% меродавне рачунске 
велике воде реке Саве, односно максимално дозвољено укопавање је до 25-30 cm 
(хумусни слој). 
Сви помоћни објекти који се планирају постављати на насипу, требају се фундирати 
изнад 1% меродавне рачунске велике воде реке Саве, без укопавања у тело насипа. 
 
За реконструкцију постојећих канала, изградњу нових, као и мера побољшања 
одводњавања земљишта, неопходно je прибавити водна акта од ЈВП „Воде Војводине“, 
Нови Сад, којима ће бити дефинисани водни услови за израду техничке документације и 
изградњу објеката. 
 
За потребе формирања правилног облика парцеле канала Манђелос-Петровци неопходно 
je урадити Пројекат препарцелације.  
 
За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони мелиорационих канала, 
дуж обала канала мора се обезбедити стална проходна радно инспекциона стаза ширине 
минимално 5 m у грађевинском реону, односно 10 m у ванграђевниском реону за пролаз 
и рад механизације која одржава канале, и у овом појасу се не смеју градити никакви 
објекти (зграде, шахтови, вентили, садити дрвеће, постављати ограде и сл.).  
 
У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у 
експропријационом појасу канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију 
положити по линији експропијације канала, односно на минималном растојању од исте 
(до 1,0 m), тако да међусобно (управно) растојање између трасе и ивице обале канала 
буде минимум 5,0 m у грађевинском, односно 10,0 m у ванграђевинском реону. 
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Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0 m испод нивоа терена и мора 
подносити оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал, а саобраћа 
приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе. Сва 
евентуална укрштања инсталација са каналом планирати под углом од 90°. 
 
Укрштање инсталација инфраструктуре са каналском мрежом извршити постављањем 
исте у заштитној цеви испод пројектованог дна канала, тако да горња ивица заштите 
буде минимално 1,0 m испод пројектованог дна канала. Минимална дужина заштитне 
цеви мора бити једнака ширини канала у нивоу терена. 
 
Подземно укрштање инсталација са каналима на локацијама у близини пропуста (моста), 
предвидети на удаљености минимално 5,0 m од пропуста (моста). 
 
У случају да се укрштање инфраструктуре врши постављањем исте уз конструкцију 
постојећег пропуста (моста) могуће је, уз услов да инсталација не залази у светли отвор 
пропуста (односно испод доње ивице конструкције моста). Уколико дође до 
реконструкције пропуста, обавеза је инвеститора да о свом трошку изврши измештање 
и поновно враћање инфраструктуре. Укрштање је могуће извести и у склопу пропуста, 
ако је надслој земље изнад пропуста довољне дебљине. Инсталација инфраструктуре 
мора се поставити у заштитну цев на минималном одстојању од 0,10 m од горње ивице 
цеви пропуста и заштитити од притиска тешке грађевинске механизације. Укрштање са 
каналом мора се видно и прописано обележити, како би се избегла могућа оштећења на 
инфраструктури. 
 
Трасу и нивелету потисних цевовода ускладити са постојећим водним објектима тако да 
се не ремети нормално функционисање и одржавање тих објеката. 
 
Свака значајнија промена дужине цевовода производи другачије губитке енергије 
воденог тока дуж цевовода, у односу на пројектом дефинисане.  
 
Имајући у виду веома шаролик геотехнички профил подручја за полагање цевовода, а у 
циљу сигурности, безбедности, дуготрајности и експлоатације, потребно је употребити 
цевоводе од изузетно квалитетног материјала. Врста и класа цевног материјала који ће 
бити уграђен, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и 
хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних 
утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације.  
 
Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 
m. Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и 
арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. 
Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима 
инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална 
одстојања. 
 
Успостављају се обострани појасеви заштите доводних и примарних цевовода ширине по 
2,5 m од спољне ивице цеви са режимом забране изградње објеката, одвијања и развоја 
активности које могу да загаде земљиште и/или угрозе безбедност и одржавање 
цевовода.  
 
У овим заштитним коридорима није дозвољена било каква градња. Укрштања са другом 
инфраструктуром се врше под углом од 90° по важећим прописима и нормативима. 
 
Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала. Уколико je 
потребна саобраћајна комуникација-повезивање леве и десне обале канала, исту je 
могуће планирати уз изградњу пропуста-мостова.  
 
Пројектним решењем пропуста-моста мора се обезбедити статичка стабилност истог и 
потребан протицај у профилу пропуста-моста у свим условима рада система, при чему 
цевасти пропуст не може бити мањег пречника од 1000 mm. Конструкцију и распон 
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пропуста-моста прилагодити условима на терену и очекиваном саобраћајном 
оптерећењу. Ha местима пролаза машина преко мелиорационих канала предвидети 
изградњу пропуста или постављање монтажних носача. 
 
У реке, отворене канале и водотоке, забрањено je испуштање било каквих вода осим 
условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, које пo Уредби о 
категоризацији водотока („Службени гласник СРС“, број 5/68) и Уредби о класификацији 
вода („Службени гласник СРС“, број 5/68) омогућавају одржавање II класе вода у 
реципијенту и које, пo Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC“, 6р. 67/11 и 48/12), 
задовољавају прописане вредности.  
 
Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом 
о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC“, број 50/12), 
Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник 
PC“, број 24/14), односно Правилником о опасним материјама у водама („Службени 
гласник СРС“, број 31/82). 
 
Границе и намене земљишта, чији je носилац права коришћења ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад, не могу се мењати без сагласности носиоца. 
 
 
 
Адаптација и реконструкција постојећих објеката 
 
На постојећим објектима система (црпне станице, уставе, пропусти, канали и други) 
дозвољени су радови на адаптацији, реконструкцији и доградњи,  у складу са захтеваним 
(повећаним) капацитетима делова система за наводњавање. 

 
Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима: 
 замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних 

габарита и исте намене) може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом; 
 реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на 

објекту неће нарушити услови дати овим Планом; 
 ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта;  
 адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 

Планом. 
 
На постојећим изграђеним објектима дозвољено је изводити радове на реконструкцији, 
адаптацији и санацији, унутар постојећих хоризонталних и вертикалних габарита 
објекта, за потребе побољшања услова коришћења, односно рада (побољшање: 
санитарно-хигијенских, противпожарних и еколошких услова, побољшање енергетске 
ефикасности, обезбеђење приступачности и сл.)  
 
Неопходним обимом реконструкције за побољшање услова коришћења и рада сматра се: 
- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова 

грађевине/система у постојећем габариту; 
- реконструкција свих врста инсталација; 
- доградња система за наводњавање; 
- адаптација простора унутар постојећег габарита. 
 
 
5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 
За потребе напајања електричном енергијом планираних водних објеката изградиће се 
нове трансформаторске станице, у близини локација водних објеката. У случају нестанка 
мрежног напона планиран је агрегат, који ће обезбедити напајање нужних потрошача. 
 
Напајање планираних трансформаторских станица обезбедиће се са постојећег 20 kV 
вода подземним/надземним у складу са условима надлежног оператора дистрибутивног 
система електричне енергије. 
 
Од трансформаторских станица вршиће се напајање нисконапонским кабловима свих 
планираних потрошача. 
 
Мрежа за потребе осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове и 
објекте у комплексу црпне станице.  
 
За расветна тела користити изворе светлости у складу са новим технологијама развоја и 
мерама енергетске ефикасности. 
 
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о 
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени 
лист СРЈ“, број 11/96). 
 
Део електричне енергије може се обезбедити из обновљивих извора енергије (топлотне 
пумпе које користе геотермалну енергију и фотопанели који користе сунчеву енергију). 
 
5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 
- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима 

за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV 
(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92); 

- стубове надземног вода градити као слободностојеће; 
- стубове поставити на мин. 0,5 m од саобраћајница; 
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m; 
- сигурносна удаљеност 20 kV вода од неприступачних делова објеката треба да буде мин. 

3,0 m, а сигурносна удаљеност од приступачних делова објекта треба да буде 4,0 m; 
- код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде  

најмање 0,8-1,0 m; 
- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 

енергетских каблова; 
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да 

износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове; 
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад 

енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове    35 kV, 
односно најмање 0,3 m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл 
се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m; 

- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу 

може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 
2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које спадају 

каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 m; 
- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод 

кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
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- у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у 
истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 
m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у рову 
каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе поставља 
низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m; 

- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба 
да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV; 

- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла 
на вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином 
паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a електронски 
комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора да буде 
најмање 0,3 m; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°; 
- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење 

оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним 
размаком због обављања радова; 

- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу 
енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт); 

- није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла испод коловоза; 
- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза; 
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 
 
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 
 
- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-

бетонску, компактно-бетонску, зидану, узидану или стубну у складу са важећим 
законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног 
система електричне енергије; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде  
3,0 m; 

- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи 
објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге 
до 630 kVA) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA); 

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити 
слободан простор макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1 
m х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице. 

 
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже  

 
- Реконструкција постојећих надземних водова вршиће се на основу овог Плана и услова 

надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева 
замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту, поштујући 
постојећу трасу вода.  

 
Услови за изградњу јавног осветљења 
 
- Светиљке за осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза; 
- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза 

објектима; 
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући 

принципе енергетске ефикасности. 
 
Зона заштите електроенергетских водова и објеката 
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Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног 
проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  
бр. 145/14) и износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 
- за голе проводнике 10 m; 
- за слабо изоловане проводнике 4 m; 
- за самоносеће кабловске снопове 1 m. 

 
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала 
износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m; 
 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m. 
 
5.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
 
- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће 

се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле. 
 
5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 
Планирани подсистем за наводњавање, нема потребу за коришћење природног гаса, те 
се не планира прикључење планираног постројења на дистрибутивни гасоводни систем 
и изградња дистрибутивног гасовода на предметном простору, као и изградњу других 
објеката термоенергетске инфраструктуре. 
 
5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 
На предметном простору, не постоји и не планира се изградња транспортне и 
дистрибутивне гасоводне мреже и других објеката термоенергетске инфраструктуре, 
стога не постоје ни посебни услови за заштиту и изградњу термоенергетске 
инфраструктуре. 
 
5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 
За предметни подсистем за наводњавање, не постоји потреба за прикључењем на 
термоенергетску инфраструктуру, сходно томе нема посебних услова за прикључење на 
исту. 
 
 
 
5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 
5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 
 
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску 
комуникациону мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за 
примену и коришћење широкопојасних сервиса. Електронску комуникациону мрежу у 
потпуности каблирати.  
 
Постојећи каблови не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних 
објеката, као и осталих објеката.  
 
Комуникација између планираних садржаја у оквиру црпне станице и градске 
телефонске мреже са надређеним диспечерским центром оствариће се преко АТЦ у 
командној просторији.  
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5.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре 
 
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 

потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др); 
- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница,  и 

поред пешачких стаза у јавним површинама и површинама остале намене; 
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо 

провлачење електронских комуникационих каблова;  
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров; 
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте; 
- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова 

до 10kV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;  
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла треба да 

буде 0,5 m, а угао укрштања око 90; 
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 

сигурносним размаком због обављања радова; 
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом вертикално 

растојање треба да буде 0,5 m; 
- угао укрштања треба да буде око 90, а минимално 45; 
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевоводом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m; 
- минимално хоризонтално растојање постојећег кабловског наставка на ЕК каблу и 

трасе планираних цевовода кроз тело насипа треба да буде 0,5 m; 
- сви радови у близини наставка на кабловима се морају изводити ручно; 
- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи 

орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина;  
- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за 

електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и 
заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени 
гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и 
постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других предузећа изнад и 
испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на 
местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација (ЕК објеката). 
 

5.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 

прикључком по условима надлежног предузећа; 
- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима 
путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај 
ЕК опреме унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини. 

 
 
5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
  
У циљу заштите биодиверзитета, земљишта и постојеће каналске мреже за одводњавање 
од загађења, потребно је формирати континуиране зелене тампон појасеве уз канале, 
чија ширина треба да обезбеђује смањење дифузног загађења са околних парцела: 
а) Тампон појас канала треба да има травну вегетацију у ширини од најмање 4 m који се 

одржава редовним кошењем; ако се покаже потреба за формирањем тампон пojaca 
ширег од 4 m, између травног nojaca и пољопривредних површина препоручује се 
планирање високог зеленила, чија се максимална висина одређује у складу са 
интензитетом еолске ерозије (избегавати ефекат повећања засипања канала под 
дејством високог зеленила); 
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б) План озелењавања тампон појасева треба да буде саставни део пројектне 
документације, а озелењавање треба да се остварује паралелно са изградњом 
система за наводњавање; 

 
Саставни део каналске мреже за наводњавање треба да буде појас заштитног зеленила, 
у складу са просторним могућностима, применом следећих мера заштите: 
а) Према ораничним површинама резервисати пojac ширине најмање 6 метара за 

подизање заштитног зеленила; 
б) Заштитни зелени nojac треба формирати од аутохтоних и неинвазивних дрвенастих 

врста;  
в) По могућности, интегрисати програм субвенционисаног пошумљавања 

пољопривредног земљишта (простор за подизање вишеспратних ветрозаштитних 
пojaceвa, у складу са потребама заштите пољопривредног земљишта од еолске 
ерозије, са пројектом озелењавања слободних површина уз канале за наводњавање). 

 
Услови за озелењавање простора 
- Обавезна је израда главних пројеката озелењавања за зелене површине, којима ће 

се дефинисати избор и количина дендролошког материјала, његов просторни 
распоред, техника садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

- Забрањена је садња зеленила уз канале  у појасу ширине од  10 m, ради проласка 
механизације за потребе редовног одржавања канала;  

- Применити мере заштите природе у складу са условима надлежне институције; 
- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина: 
 Дрвеће Шибље 
Водовода   1,5 m  
Канализације   1,5 m  
Електрокаблова мин  2,5 m 0,5 m 
ЕК мреже   1,0 m  
Гасовода  1,5 m  

- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m; 
- Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне  врсте; 
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости. 
 
 
6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
6.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
За подручје обухваћено Планом важе општи услови издати од надлежног Завода за 
заштиту споменика културе  Сремска Митровица: 
- Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву за изградњу; 
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе надлежног Завода; 
- Обавезно стварање зоне заштитног зеленила дуж јужне 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 прекине 
радове и о томе обавести ЗЗСК 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 Законом о културним добрима. 
 

 
6.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
С обзиром да на простору обухвата Плана нема евидентираних заштићених природних 
добара, нити природних добара предложених за заштиту, потребно је применити опште 
мере заштите биодиверзитета. 
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Водоток реке Саве са својим обалним појасом је еколошки коридор од међународног 
значаја, проглашен на основу Уредбе о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, 
бр. 102/10). Заштиту еколошки значајних подручја и еколошких коридора, који чине део 
еколошке мреже на територији АП Војводина, потребно је спроводити на основу Уредбе о 
еколошкој мрежи, којом се обезбеђује спровођење мера заштите ради очувања предеоне и 
биолошке разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара 
и унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста. 
 
У циљу обезбеђења биолошке и предеоне разноврсности агроекосистема и доброг 
еколошког статуса/потенцијала површинских вода потребно је формирати зелене тампон 
појасеве уз канале , уз избегавање коришћења инвазивних врста и међусобно повезати 
све зелене површине у систем зеленила. 
 
 
У контексту заштите дивље фауне потребно је реализовати следеће активности: 
1. код обложених канала или у случају да je деоница вештачке површине обале са 
нагибом већим од 45° дужа од 50 метара, обезбедити заштиту сувоземних врста које 
случајно доспевају у канал. Ha сваких 100 метара обезбедити адекватно техничко 
решење за излазак животиња из воде (степеништа за фауну или геовеб-траке), које 
задовољава потребе заштићених врста и ловне дивљачи; 
2. електроенергетску инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на минимум 
сведе могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије (механичког 
удара у жице) летећих организама: носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, 
изолаторе поставити на носаче у положају на доле. a жице обележити на упадљив начин. 
 
У циљу очувања континуитета и проходности приобалног појаса међународног 
еколошког коридора- реке Саве потребно је: 
- у зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује 

континуитет травне вегетације приобалног појаса и проходност терена за слабо 
покретљиве ситне животиње; 

- уређењем простора око постојећих и планираних објеката уз обалу, дефинисањем 
правила озелењавања и удаљености објеката од обале, као и дефинисањем типова 
ограда уз обалу (забрана изградње ограда непроходних за ситне животиње, уз 
примену еколошки прихватљивих елемената са отворима већим од 10 cm) обезбедити 
проходност обале канала и водотокова за ситне животиње; 

- забрањују се техничка решења којима се формирају сјајне површине (нпр стакло, 
метал) усмерене према коридору; 

- поплочавање и изградњу обала водотока свести на минимум, уз примену еколошки 
повољних техничких решења; нагиб и структура поплочаних делова треба да 
омогућава кретање ситних животињских врста уз водоток; 

- избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења 
заштите еколошког коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих планских 
и техничких решења (смањена висина светлосних тела. усмереност светлосних 
снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на 
осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и 
сл); применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу. 

 
Уколико се током извођења радова на предметној деоници канала, пронађе строго 
заштићена и заштићена биљна или животињска врста, одмах обавестити Покрајински 
завод за заштиту природе. 
 
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан да пријави 
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере 
заштите од уништења, оштећивања или крађе. Подносилац захтева je дужан да 
предметни пројекат изведе у складу са издатим условима. 
 
 

7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И 
ЗДРАВЉА ЉУДИ 
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Анализом постојећег стања животне средине на подручју Плана и увидом у постојећу 
документацију, утврђено је да на предметном подручју нема доступних података о 
параметрима, који карактеришу квалитет  животне средине. 
 
Изградња планираног подсистема за наводњавање имаће позитивног утицаја на развој 
пољопривредних активности на подручју Плана. 
 
Изградња објеката у појединим деловима Плана, а у складу са правилима 
дефинисаним у предметном Плану и извођење планираних радова, може се изводити 
под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или деградација животне 
средине.  
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане 
су законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и 
заштиту на раду, као и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса. За 
инфраструктурне објекте обавезе произилазе из прописа о техничким нормативима и 
стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и 
извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима.  
 
У циљу рационалне потрошње воде и избегавања негативних еколошких последица 
требало би израдити годишње планове потреба за водом, којима ће се дозирање воде 
дефинисати за све предметне парцеле у складу са потребама пољопривредних култура, 
педолошким карактеристикама, расположивој количини воде за наводњавање, 
тренутним климатским карактеристикама, влажности земљишта и др. 
 
Потребан квалитет воде за наводњавање дефинише се према начину наводњавања, као 
и према потребама култура и земљишта на коме се гаје, јер извесни микроелементи могу 
да изазову успорен раст и развитак биљака.  
 
Пре употребе воде за наводњавање потребно је спровести њену анализу у циљу утврђивања 
квалитета воде за наводњавање, као и обезбедити квалитет ове воде у складу са 
Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за 
наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 23/94). 
Наводњавање треба спроводити у рационалној мери, тј. да се не употребљавају веће 
количине воде него што је потребно, како не би дошло до нарушавања земљишне структуре, 
при чему је обавезно спроводити и мере за очување стабилности терена. 
 
У контексту заштите биодиверзитета и земљишта и  каналске мреже  од загађења, 
формираће се  континуирани зелени тампон појас уз канале. 
 
У циљу обезбеђења квалитета свих медијума животне средине потребно је врши контролу 
и одржавање технолошке опреме система за наводњавање у исправном стању. Сав 
евентуални отпад на локацији обавезно је предати овлашћеном оператеру, а након 
завршетка грађевинских радова извршити уређење и рекултивацију терена. 
 
Обавезно је спроводити мониторинг квалитета земљишта, воде за наводњавање и 
подземних вода на простору у обухвату Плана. 
 
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, а налазе се у обухвату Плана, 
надлежни орган треба да пропише израду студије процене утицаја на животну средину у 
складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну 
средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину 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). 
 
 
8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
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8.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 
 
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће 
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују 
штету већег обима на посматраном простору, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Законом о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се 
конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од 
катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.  
Посматрано подручје може бити угрожено од: земљотреса, пожара и метеоролошких  појава: 
атмосферско пражњење, атмосферске падавине (киша, град, снег), ветрови.   
 
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 
повратни период од 475 година, на подручју у обухвату Плана је могућ земљотрес јачине 
VII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У 
односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно 
очекиване деформације. За VII степен сматра се да ће се у смислу интензитета и 
очекиваних последица манифестовати „силан земљотрес“. При пројектовању и 
утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је 
уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како 
би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством. 
Такође, мере заштите од земљотреса подразумевају строго поштовање и примену 
важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. 
 
У погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње објеката са свим 
припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно је применити мере заштите 
од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим 
актима којима је уређена област заштите од пожара. Такође, неопходно је да надлежни 
орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте који су обухваћени Планом, 
прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства 
унутрашњих послова (Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације). 
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 
инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 
 
Заштиту од града обезбеђују лансирне (противградне) станице, са којих се током сезоне 
одбране од града испаљују противградне ракете. Законом о одбрани од града уведена је 
заштитна зона око лансирних станица (500 m) у којој је ограничена изградња нових и 
реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу нарушити 
испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. На предметном подручју не 
налази се ни једна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.  
 
У односу на правац и честину ветрова овај простор спада у врло ветровита подручја. 
Најучесталији ветрови дувају из источног и западног, односно северозападног правца. 
Најчешћи ветрови имају истовремено и највеће средње брзине које се крећу у дијапазону 
од 2,6 m/s до 2,9 m/s. Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере 
подразумевају формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева. 
 
 
8.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ 
 
Ha основу доступних података, које су Министарству за заштиту животне  доставили 
оператери севесо постројења/комплекса, утврђено je да се на територији у обухвату 
Плана  не налазе севесо постројења, односно комплекси.  
 
У случају изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са Правилником о 
садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о 
безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), као полазни 
основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 
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m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине 
повредиве зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката 
удеса.  
 
Такође, идентификација севесо постројења/комплекса врши се на основу Правилника о 
листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте 
докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени 
гласник PC“, бр. 41/10, 51/15 и 50/18). Обавезе оператера и надлежних органа 
прописане у поглављу 3.2 Заштита од хемијског удеса, Закона о заштити животне 
средине, а да би се обезбедило адекватно управљање безбедношћу од хемијског удеса 
потребно је пажљиво планирати лоцирање и изградњу, како нових севесо 
постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних 
материја, тако и нових грађевинских објеката, укључујући саобраћајне правце, места за 
јавну намену и насеља у близини комплекса, где локација комплекса или грађевински 
објекти могу бити извор или повећати ризик или последице великог удеса. 

 
 

8.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА 
 
За простор који је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земље коју прописујe надлежни орган. 
 
У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), ради заштите од елементарних 
непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга 
правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се 
становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за 
заштиту. 
 
Као други заштитни објекти користе се просторије, прилагођене за склањање људи и 
материјалних добара. Приликом изградње и/или реконструкције објеката, препорука је 
да се над подрумским просторијама или просторијама приземља (ако објекат нема 
изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. 
 
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације 
или реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, нити 
се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке 
услове. 
 
 
9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
Циљ израде предметног Плана је у првом реду стварање основа за изградњу планираног 
објекта водопривредне инфраструктуре – подсистема за наводњавање „Петровци“, део 
регионалног система за наводњавање Срем – Западни, као и електроенергетска и 
електронска комуникациона у функцији водног објекта. Термоенергетска 
инфраструктура у функцији планираног водопривредног објекта се не планира. 
Укрштање планиране трасе канала подсистема за наводњавање са постојећом 
инфраструктуром извешће се паралелно са изградњом планиране водопривредне 
инфраструктуре. Овим Планом такође је неопходно обезбедити основне услове за 
функционално и неометано саобраћајно опслуживање парцела пољопривредног 
земљишта у обухвату Плана, након изградње планираног подсистема за наводњавање. 
У том смислу, да би се постигао степен комуналне опремљености парцела 
пољопривредног земљишта, потребан за издавање евентуалних локацијских услова и 
грађевинских дозвола за изградњу објеката у функцији пољопривреде, неопходно је 
оформити парцеле нових атарских путева како би саобраћајно опслуживање 
пољопривредног земљишта и даље било функционално и неометано.  
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја: 
- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VII 

степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98 (Карта сеизмичког хазарда за повратни 
период од 475 година, Републички сеизмолошки завод);  

- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара;  
- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине;  
- поштовати одредбе Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите 

(„Службени гласник РС“, брoj 21/92). 
 
 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 
2.1. ЗОНА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 
 
Дато у поглављу 5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре. 
 
 
2.2. ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ТРАСА И ОБЈЕКАТА  
 
Категорисана путна и железничка мрежа у обухвату плана је утврђена и потпуно 
дефинисана регулационим ширинама – парцелама. У оквиру регулације саобраћајница 
утврђени су и изведени одговарајући попречни профили са свим потребним елементима. 
 
Приликом изградње канала потребно је дефинисана укрштања на одговарајући начин 
димензионисати и извести, без утицаја на конструктивне елементе, елементе попречног 
профила и режим саобраћаја на предметним путевима.  
 
Атарски путеви који се формирају овим планом, биће дефинисани са одговарајућим 
регулационим ширинама, у складу са хијерархијом, а у оквиру обухваћеног 
пољопривредног земљишта. 
 
 
2.3. ЗОНА ОСТАЛОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Пољопривредно земљиште у обухвату Плана чине површине које се могу користити за 
све видове пољопривредне производње.  
 
Коришћење и изградњу на пољопривредном земљишту спроводити на основу услова из 
Просторног плана Града Сремска Митровица до 2028.  
 
 
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и 
вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности 
геолошке средине као простора за градњу објеката.  
 
 
Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради 
утврђивања минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и хидрогеолошких 
услова њихове експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и 
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заштите ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса, 
инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине за 
потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 
грађевинских, рударских и других објеката, заштите животне средине и природних 
добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена, укључујући и подземна 
складишта гаса и других материја, издвајања повољних геолошких формација и 
структура као и исцрпљених лежишта минералних сировина за складиштење природног 
гаса и/или CO2. 
 
Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се 
елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким 
истраживањима. За подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-
геолошким истраживањима.   
 
Предметни простор се налази на алувијално-плавном земљишту, а терен изграђују 
везани и полувезани седименти квартарне старости. Геолошки састав терена 
представљен је лесоидно-барским и слатинастим тлом углавном високе стишљивости, а 
чине га алеврити, прашинасто-песковите глине и пескови. 
 
На простору у обухвату Плана налази се извориште „Мартинци“ са овереним билансним 
резервама подземних вода. Морфолошки облици који указују на процес клизања тла 
нису регистровани. 
 
Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима 
противпожарне и сеизмичке заштите (VII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98), 
што подразумева примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 
спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих законских прописа 
за пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима. 
 
 
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 
Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем Плана, кроз 
поступак издавања локацијских услова за планиране водне објекте, а на основу услова 
дефинисаних овим Планом, као и израдом пројекта парцелације-препарцелације. 
 
 
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 

КАПАЦИТЕТА 
 
Нумерички показатељи заступљености појединих зона претежне намене површина дати 
су и процентуално су приказани у табели са билансом површина. 
 
Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних 
садржаја на појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама претежне намене, 
дати су у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону понаособ.  
 
Планом је предвиђено да траса канала заузме површину од око 38.62 ha, односно 7.53 
% заузимањем пољопривредног земљишта, које у постојећој организацији простора 
заузима око 463.13 ha, односно 90.23 %. 
 
 
6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
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Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем, кроз поступак 
издавања локацијских услова за планиране водне објекте, а на основу услова 
дефинисаних овим Планом, као и израдом пројекта парцелације-препарцелације. 
 
Доношење овог Плана омогућава издавање локацијских услова, као и информације о 
локацији за водопривредне објекте. 
 
Могућа је етапност (фазност) реализације Плана – идејним и главним пројектима ће се 
дефинисати обим изградње у свакој од планираних етапа. 
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50.
 На основу члана  13. Закона о 
здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 
25/2019), члана 14. Закона о јавном здрављу 
(„Сл.гласник РС“ бр.15/2016) и члана 41. 
тачка 6. Статута Града Сремска Митровица 
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 
3/2019 и 5/2019), Скупштина града Сремска 
Митровица, на седници одржаној дана 
13.03.2020.године донела је 

П Р О Г Р А М
ОБЕЗБЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ 

УСЛОВА ЗА БОЉУ ДОСТУПНОСТ И 
ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ 

СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ И УСЛУГА У РАЗВОЈНОМ 
САВЕТОВАЛИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ

I     
УВОД

 Здравствена заштита, како 
је дефинисана важећим Законом о 

49.
 На основу чл. 13. Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник РС“ 
бр. 25/19) и чл. 41. тачка 6. Статута Града 
Сремска Митровица („Сл. лист Града 
Сремска Митровица“ бр. 3/19 и 5/19) 
Скупштина Града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 13.03.2020. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О  ФИНАНСИРАЊУ ПРИМАРНЕ  

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА

Члан 1.

 У члану 2. Одлуке о финансирању 
примарне здравствене заштите из буџета 
Града Сремска Митровица („Сл. лист Града 
Сремска Митровица“ бр 14/18) иза речи: 
„на територији Града Сремска Митровица“ 
уместо тачке, додаје се зарез и речи: „3 
стоматолога и једног  психолога у Развојном 
саветовалишту.“

Члан 4.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Сремска Митровица”.
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здравствене заштите од интереса за грађане 
на територији аутономне покрајине, 
општине односно града.
 Град као локална самоуправа, у циљу 
здравствене заштите од интереса за своје 
грађане, може да обезбеди услове за бољу 
доступност и приступачност  у коришћењу 
здравствене заштите на њеној територији у 
здравственим установама у јавној својини 
за које се, због недостатка финансијских 
средстава у систему обавезног здравственог 
осигурања, средства не могу обезбедити на 
основу уговора закљученог са организацијом 
за обавезно здравствено осигурање, нити из 
сопствених прихода здравствене установе, 
а до стварања услова да се кадровска 
обезбеђеност финансира из средстава 
обавезног здравственог осигурања, или из 
сопствених прихода здравствене установе. 
 Друштвена брига за јавно здравље 
на нивоу аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе обухвата мере 
за обезбеђивање и спровођење активности 
у областима деловања јавног здравља, у 
оквиру посебних програма из области јавног 
здравља, од интереса за становништво на 
територији аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе.
 Између осталог друштвена брига 
за здравље становништва на територији 
јединице локалне самоуправе праћење 
здравственог стања становништва и рада 
здравствене службе, као и предлагање и 
предузимање мера за њихово унапређење.
 Јединице локалне самоуправе 
доносе и финансирају посебне програме из 
области јавног здравља за своју територију, 
које сачињавају у сарадњи са институтима 
и заводима за јавно здравље, а на основу 
анализа и извештаја које ове здравствене 
установе сачињавају, у складу са законом. 

здравственој заштити Републике Србије,  
јесте организована и свеобухватна 
делатност друштва са основним циљем да 
се оствари највиши могући ниво очувања 
здравља грађана и породице.
 Здравствена заштита обухвата 
спровођење мера и активности за очување 
и унапређење здравља грађана, спречавање, 
сузбијање и рано откривање болести, 
повреда и других поремећаја здравља и 
благовремено, делотворно и ефикасно 
лечење здравствену негу и рехабилитацију.
 Здравствена делатност је делатност 
којом се обезбеђује здравствена заштита 
грађана, а која се спроводи кроз систем 
здравствене заштите. Мере и активности 
здравствене заштите морају бити засноване 
на научним доказима, безбедне, делотворне 
и ефикасне и у складу са стручним 
стандардима, усвојеним водичима добре 
праксе, протоколима лечења и начелима 
професионалне етике.
 Систем здравствене заштите у 
Републици Србији чине здравствене 
установе, високошколске установе које 
изводе акредитоване студијске програме за 
стицање одговарајућих знања и вештина за 
обављање послова у области здравствене 
заштите и друга правна лица за која је 
посебним законом предвиђено да обављају 
и послове здравствене делатности, 
приватна пракса, здравствени радници и 
здравствени сарадници, као и организација 
и финансирање здравствене заштите.
 Друштвена брига за здравље 
становништва остварује се на нивоу 
Републике, аутономне покрајине, јединице 
локалне самоуправе, послодавца и 
појединца.
 Друштвена брига за здравље на 
нивоу аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе, обухвата 
мере за обезбеђивање и спровођење 



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

54

средства која ће омогућити људима да 
у потпуности развију свој здравствени 
потенцијал и да остварују своја права на 
здравље.
 Здравље је једно од основних права 
сваког човека, предуслов благостања и 
квалитетног живота. Исто тако здравствено 
стање становништва је један од показатеља 
за мерење напретка и основа сталног 
економског раста.

 Организација и рад здравствене 
службе града Сремска Митровица

 На територији Града Сремска 
Митровица здравствену заштиту 
становништву пружају 4 установе: Дом 
здравља Сремска Митровица - установа која 
пружа услуге за примарни ниво здравствене 
заштите, затим Апотека Сремска Митровица 
такође установа примарног нивоа 
здравствене заштите и пружа фармацеутску 
здравствену делатност, Општа болница 
Сремска Митровица регионална установа 
секундарног нивоа здравствене заштите и 
Завод за јавно здравље Сремска Митровица 
која је установа на више нивоа здравствене 
заштите и покрива територију целог 
Сремског округа (300.988 становника, 
ИЗЗЈ Батут-процена броја становника за 
2017. годину). Град Сремска Митровица 
има 76.449 становника. Број одраслог 
становништва је 61.952. Број деце узраста 
до 6 година живота на територији града 
Сремска Митровица је 4.722. Број деце до 
18 година живота на територији града је 
13.722 (процена броја становништва, 2017. 
година, ИЗЗЈ-Батут).
 Покривеност и обезбеђеност 
становништва на територији града Сремска 
Митровица, биће приказана кроз структуру 
и број запослених у самом Дому здравља 
Сремска Митровица - примарни ниво 

II АНАЛИЗА КАДРОВСКЕ 
ОБЕЗБЕЂЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 
2019. ГОДИНУ – СТОМАТОЛОШКА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И 
РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ

 У складу са Законом о здравственој 
заштити, Завод за јавно здравље Сремска 
Митровица представља регионалну 
установу за праћење и анализу здравственог 
стања становништва за територију округа 
за коју је основан, као и за праћење рада 
и организацију здравствених установа. 
У складу са потребама прати и сачињава 
појединачне анализе градова/општина са 
територије округа.
 У припреми кадровске анализе, која 
се ради у оквиру Анализе здравственог стања 
становништва Града Сремска Митровица, 
а посматрајући службе примарне 
здравствене заштите, коришћени су 
подаци прикупљени редовном здравствено 
статистичком евиденцијом, а добијени од 
саме здравствене установе - Дома здравља 
Сремска Митровица. Анализа здравственог 
стања становништва представља један од 
најрелевантнијих аргумената за евалуацију 
ефикасне имплементације здравствене 
политике али и дефинисаних стратешких 
опредељења у здравственом сектору, као и 
у другим сегметима друштва.
 Циљ сваке анализе јесте да се 
идентификују препреке које стоје на путу 
усвајања здраве јавне политике у свим 
секторима да се исте и уклоне. Циљ је 
да здравији избор буде и лакши избор 
за ствараоце политике. Потреба свих 
релевантних чиниоца треба да је усмерена 
на стварање једнакости у домену здравља. 
Циљ је да се смање разлике у здравственом 
статусу и да се осигурају могућности и 



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

55

деце (норматив је 1/850 деце). Укупан број 
посета код лекара у овој служби за 2019. 
годину је 38.496, што по лекару износи 
5.499 посетa на годишњем нивоу. Просечан 
број посета по лекару на дан је 25 посета. 
 Према Правилнику о ближим 
условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама 
и другим облицима здравствене службе 
(Правилник је објављен у “Сл. гласнику 
РС”, бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 
79/2011, 10/2012-др. правилник и 119/2012 
др. правилник, 22/13, 16/2018) у даљем 
тексту Правилник, члан 4. каже да Дом 
здравља у зависности од броја становника 
на територији за коју се оснива, као и 
удаљености од најближе опште болнице, 
може обављати делатност ако у погледу 
кадра има, и то:
- у здравственој заштити деце: једног 
доктора медицине специјалисту педијатрије 
и једну педијатријску сестру - техничара 
на 850 деце старости до шест година, а на 
два оваква тима - још једну педијатријску 
сестру.
 У општинама са најмање 8.500 деце 
предшколског узраста може се организовати 
развојно саветовалиште, са следећим 
кадровима: један доктор медицине 
специјалиста педијатрије и једна виша 
медицинска сестра - техничар и психолог, 
дефектолог, социјални радник и педагог са 
половином радног времена;
 У дому здравља Сремска Митровица 
постоји формирана организациона 
јединица Развојно саветовалиште. Ово 
развојно саветовалиште функционише од 
01. марта 2001. године-податак добијен од 
Дома здравља Сремска Митровица, и пружа 
услуге деци до 6 година са територије 
Града Сремска Митровица, али и деци са 
територије целог Сремског округа, обзиром 
да је једино Развојно саветовалиште које 

здравствене заштите, на дан 31.12.2019. 
године-годишњи статистички извештаји 
установе који су достављени у Завод за 
јавно здравље Сремска Митровица.

Коришћење ванболничке здравствене 
заштите

 У анализи коришћења ванболничке 
здравствене заштите одабрани параметри 
за евалуацију и процењивање преузети су 
из података здравствене установе (број 
посета и кадрови), а израчунати у складу 
са нормативима Правилника о ближим 
условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама 
и другим облицима здравствене службе 
(Правилник је објављен у „Сл. гласнику 
РС“, бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 
79/2011, 10/2012-др. правилник и 119/2012 
др.правилник, 22/13,16/2018), у даљем 
тексту Правилник.

Служба за здравствену заштиту 
предшколске деце/Развојно 

саветовалиште

 Према подацима Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“ (процена становништва 2017. година, 
демографија) број деце узраста до 6 година 
на територији града Сремска Митровица је 
4.722. Посматрајући Дом здравља Сремска 
Митровица и рад ове службе, у овој служби 
кадровска структура здравствених радника 
је следећа: 7 доктора и сви су специјалисти 
педијатриje, 1 виша медицинска сестра и 9 
медицинских сестара/техничара са средњом 
стручном спремом. Према броју деце до 
6 година на територији града Сремска 
Митровица, постигнута је задовољавајућа 
покривеност деце ове узрасне доби 
лекарима, јер је просечно један лекар на 675 
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из одређене области стоматологије и 8 су 
специјалисти одређене гране стоматологије 
(дечија и превентивна стоматологија, 
отопедија вилица, општа стоматологија, 
протетика, парадонтологија и орална 
медицина, болести зуба са ендодонцијом, 
орална хирургија). Укупно је 8 зубних 
техничара и 18 зубних асистената. У служби 
је укупно у 2019. години било 40.222 посете, 
од тога у стоматолошкој здравственој 
заштити предшколске деце било је 4.792, 
код школске деце било је 15.113 посета а 
код одраслог становништва било је 20.317 
посета. Укупан број специјалистичких 
прегледа (све службе) у дому здравља 
Сремска Митровица у стоматолошкој 
здравственој заштити био је у 2019. години 
25.950, број лица јоји је добио услуге ове 
службе је 17.793, а број контаката 42.313. 
Према Правилнику, члан 5. Дом здравља 
може обављати стоматолошку здравствену 
заштиту ако у погледу кадра има, и то:
 - у дечјој и превентивној 
стоматологији: једног доктора стоматологије 
специјалисту дечје и превентивне 
стоматологије или једног доктора 
стоматологије са завршеном едукацијом из 
области дечје и превентивне стоматологије 
и једну стоматолошку сестру - техничара са 
вишом односно средњом школском спремом 
на 1.500 деце до 18 година, а на три оваква 
тима - још једну вишу стоматолошку сестру 
- техничара; 
 - у ортопедији вилица: једног 
доктора стоматологије специјалисту, једну 
стоматолошку сестру - техничара са вишом 
односно средњом школском спремом на 
8.500 деце до 18 година, на свака два оваква 
тима - три зубна техничара са вишом, 
односно средњом школском спремом, а на 
само један овакав тим два зубна техничара 
са вишом, односно средњом школском 
спремом;

постоји у округу. Број деце до 6 година 
живота на територији округа је 19.243. У 
2019. години, према годишњим здравствeно 
статистичким извештајима које установа 
доставља Заводу за јавно здрваље Сремска 
Митровица, кадровска структура развојног 
саветовалишта је следећа: 1 лекар 
специјалиста – педијатар, 2 медицинске 
сестре/техничари и 1 дефектолог. Укупан 
број посета био је 1.550 од чега је број првих 
посета 884. У развојном саветовалишту 
нема запосленог психолога кога предвиђа 
Правилник. Према подацима Центра за 
социјални рад “Сава” – Сремска Митровица, 
број деце и младих различитих категорија 
на територији Града Сремска Митровица 
је 2.135 (без родитељског старања је 121, 
број социјално-материјално угрожених 
је 1.143, из породица са поремећеним 
породичним односима је 607, број деце 
ометене у развоју је 107, са поремећајем 
у понашању је 102, број остале деце и 
омладине је 55).  Услуге психолога поред 
ових категорија становништва, потребне 
су и деци и родитељима који још у раном 
животном добу препознају проблем јер 
препознавање проблема на самом почетку 
развоја сваког детета од кључног је значаја 
за правовремену дијагностику и лечење. 
Сва деца овог узраста зехтевају константан 
здравствено-психолошки мониторинг 
и редовне контроле. Тимкси рад-лекар, 
дефектолог, психолог је од изузетног значаја 
и велика подршка сваком детету које има 
здравстевних тегоба.

Стоматолошка здравствена заштита 

 У овој служби дома здравља, 
према подацима здравствене установе /
статистички извештаји/ запослено је 19 
доктора стоматологије од чега је : 8 доктора 
стоматологије, 3 су на специјализацији 



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

57

21. Имајући у виду постојећу кадровску 
структуру, постоји дефицит доктора 
стоматологије у овој здравственој установи, 
односно број доктора стоматологије је 
испод норматива који предвиђа Правилник. 

Служба стоматолошке здравствене 
заштите

 Морбидитет стоматолошке службе 
предшколске деце Дома здравља Сремска 
Митровица приказан је у табели број 1. 
Укупан морбидитет у овом дому здравља/
за ову службу у 2019. години био је 2.879. 
Најчешћа обољења су: Caries dentium 
са 24,4% друге болести зуба потпорних 
структура са 41,3% и друге болести усне 
дупље, пљувачних жлезда и вилица са 
34,2%.

 - у општој стоматологији: 
једног доктора стоматологије и једну 
стоматолошку сестру - техничара са вишом 
односно средњом школском спремом на 
10.000 одраслих становника, а на три 
оваква тима - још једног зубног техничара 
са вишом, односно средњом школском 
спремом.
 Дом здравља у седишту управног 
округа, као и дом здравља у општини 
са преко 80.000 становника, за пружање 
специјалистичких услуга може имати:
 - у протетици: једног доктора 
стоматологије специјалисту и једну 
стоматолошку сестру - техничара са вишом 
односно средњом школском спремом и 
два зубна техничара са вишом односно 
средњом школском спремом на 100.000 
одраслих становника, а на свака два 
оваква тима - још једног зубног техничара 
са вишом односно средњом школском 
спремом;
 - у пародонтологији и оралној 
медицини: једног доктора стоматологије 
специјалисту и једну стоматолошку сестру 
- техничара са вишом односно средњом 
школском спремом на 140.000 одраслих 
становника;
 - у болести зуба са ендодонцијом: 
једног доктора стоматологије специјалисту 
и једну стоматолошку сестру - техничара 
са вишом односно средњом школском 
спремом на 80.000 одраслих становника;
 -у оралној хирургији: једног доктора 
стоматологије специјалисту и једну 
стоматолошку сестру-техничара са вишом 
односно средњом школском спремом на 
100.000 становника;
 Према Парвилнику, укупан број 
доктора стоматологије свих горе наведених 
специјалности који је потребан да буде 
у Дому здравља Сремска Митровица је 
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Табела број 1 : Стоматолошки морбидитет предшколске деце 2019. година 
 

 
Обољења 

 

 
2019. година 

Сремска  Митровица 
број % 

 
Caries dentium 

 
703 

 
24,4 

Друге болести зуба и потпорних 
структура 

 

 
 

1.191 

 
 

41,3 
Друге бол.усне дупље,пљувачних 

жлезда и вилица 
 

 
 

985 
 

 
 

34,2 

Укупан морбидитет  
2.879 

 
100 

 
 

Посматрајући обољевање школске деце када се ради о стоматолошкој здравственој заштити, 
уочава се да је укупан морбидитет у 2019. години за територију града Сремска Митровица био је 
35.009. Најчешћа обољења због којих су се корисници здравствених услуга обратили овој служби 
су: друге болести зуба и потпорних структура са чак 62,2%, Caries dentium са 13,7% и друге болести 
усне дупље, пљувачних жлезда и вилица са 24% учешћа. Табела број 2. 

 
Табела број 2: Стоматолошки морбидитет школске деце 2019. година 

 
 

Обољења 
 

2019. година 
Сремска Митровица 

број % 
 

Caries dentium 
 

 
4.825 

 
13,7 

Друге болести зуба и 
потпорних структура 

 
 

21.775 

 
 

62,2 
 
Друге болести усне дупље, 

пљувачних жлезда и вилица 

 
 

8.409 

 
 

24 
 

Укупан морбидитет 
 

35.009 
 

100 
 
 
Морбидитет стоматолошке службе одраслог становништва Дома здравља Сремска 

Митровица приказан је у табели број 3. Укупан морбидитет у овом дому здравља/за ову службу у 
2019. години био је 17.053. Најчешћа обољења су: Caries dentium са 28,2% друге болести зуба 
потпорних структура са 50% и друге болести усне дупље, пљувачних жлезда и вилица са 22,1%. 
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психолог. 
 Када се посматра стоматолошка 
здравствена заштита, постоји дефицит 
доктора стоматологије, имајући у виду 
постојећи број, њих 19 доктора стоматологије 
у овој служби. Према Правилнику, потребно 
је да на нивоу установе буде 21 доктор 
стоматологије. Број посета у 2019. години 
у стоматолошкој здравственој заштити је 
40.222, а број специјалистишких прегледа 
25.949. 
 Све указује да постоји оправданост 
финансирања поменутих кадрова од стране 
оснивача, односно локалне самоуправе у 
циљу пружања квалитетних здравствених 
услуга нашим најмлађим суграђанима/
услуге развојног саветовалишта/ као и свом 
осталом становништу када су у питању 
услуге стоматолошке здравствене заштите 

III ЗАКЉУЧАК

       Анализирајући кадровску 
обезбеђеност/покривеност становништва 
на територији Града Сремска Митровица 
за 2019. годину за горе поменуте службе 
Дома здравља Сремска Митровица, 
уочава се да је довољна покривеност 
становништва лекарима за прешколску 
децу али не и здравственим сарадницима 
а који су такође предвиђени Правилником. 
Приликом сачињавања анализе уочава се да 
постоји дефицит здравстевног сарадника 
- психолога. Према Правилнику о ближим 
условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама 
и другим облицима здравствене службе 
(Правилник је објављен у “Сл. гласнику 
РС”, бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 
79/2011, 10/2012-др. правилник и 119/2012 
др.правилник, 22/13,16/2018), у Развојном 
саветовалишту потребно је да буде један 

 
   

6 
 

 
 
 
 

Табела број 3 : Стоматолошки морбидитет одраслог становништва 2019. Година 
 
 

 
Обољења 

 

 
2019. година 

Сремска  Митровица 
број % 

 
Caries dentium 

 
4.796 

 
28,2 

Друге болести зуба и потпорних 
структура 

 

 
 

8.487 

 
 

50 
Друге бол.усне дупље,пљувачних 

жлезда и вилица 
 

 
 

3.770 
 

 
 

22,1 

Укупан морбидитет  
17.053 

 
100 

 
 
 III ЗАКЉУЧАК 
 

       Анализирајући кадровску обезбеђеност/покривеност становништва на територији 
Града Сремска Митровица за 2019. годину за горе поменуте службе Дома здравља Сремска 
Митровица, уочава се да је довољна покривеност становништва лекарима за прешколску децу 
али не и здравственим сарадницима а који су такође предвиђени Правилником. Приликом 
сачињавања анализе уочава се да постоји дефицит здравстевног сарадника - психолога. Према 
Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе (Правилник је објављен у "Сл. гласнику 
РС", бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012-др. правилник и 119/2012 др.правилник, 
22/13,16/2018), у Развојном саветовалишту потребно је да буде један психолог.  
              Када се посматра стоматолошка здравствена заштита, постоји дефицит доктора 
стоматологије, имајући у виду постојећи број, њих 19 доктора стоматологије у овој служби. 
Према Правилнику, потребно је да на нивоу установе буде 21 доктор стоматологије. Број 
посета у 2019. години у стоматолошкој здравственој заштити је 40.222, а број 
специјалистишких прегледа 25.949.  
   Све указује да постоји оправданост финансирања поменутих кадрова од стране 
оснивача, односно локалне самоуправе у циљу пружања квалитетних здравствених услуга 
нашим најмлађим суграђанима/услуге развојног саветовалишта/ као и свом осталом 
становништу када су у питању услуге стоматолошке здравствене заштите
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         Средства ће се обезбедити у складу 
са  Одлуком о буџету Града Сремска 
Митровица за 2020.годину.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 510-2/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица     
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

51.
 На основу Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних 
служби, систему Аутономне покрајине 
Војводине и систему локалне самоуправе 
за 2017. годину („Службени гласник РС“, 
број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 
14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 
30/2019, 42/2019 и 59/2019) и члана 41. 
став 1. тачка 6. Статута града Сремска 
Митровица („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, број 3/2019 и 5/2019-испр.), 
Скупштина Града Сремска Митровица, 
на седници одржаној 13.03.2020.године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ 
ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

 IV ПРЕДЛОГ МЕРА

 Имајући у виду опредељеност Града 
Сремска Митровица, као одговорне локалне 
самоуправе да достигнуте стандарде у овако 
важној области каква је здравствена заштита 
становништва одржи на достигнутом 
нивоу, као и да обезбеди више стандарде 
доступности и приступачности здравствене 
заштите за своје грађане, полазећи од 
анализе Анализе кадровске обезбеђености 
на територији Града Сремска митровица за 
2019. годину – стоматолошка здравствена 
заштита и развојно саветовалиште, коју је 
сачинио Завод за јавно здравље Сремска 
Митровица, Град Сремска Митровица, 
у 2020. години обезбедиће средства 
за финансирање додатних кадрова у 
Дому здравља Сремска Митровица, у 
стоматолошкој здравственој заштити као и 
једног здравственог сарадника у развојном 
саветовалиштву за рад са најмлађим 
суграђанима.
 

 Обезбеђивање средстава за 
финансирање додатних кадрова за наведене 
службе подразумева:

ред.бр.  радно место         број запослених
1.   доктор стоматологије     3
2.           психолог у развојном 
              саветовалишту                 1

 Обезбеђивање кадра подразумева 
обезбеђивање  средстава за плате 
запослених, додатке на плате и друге 
накнаде у складу са законом, односно 
колективним уговором, као и доприносе за 
обавезно социјално осигурање.
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            „Максималан број запослених на 
неодређено време у организационим 
облицима који чине систем локалне 
самоуправе Града Сремска Митровица у 
смислу члана 2. ове Одлуке, је:

Члан 1.

           У Одлуци о максималном броју 
запослених на неодређено време у 
организационим облицима који чине систем 
јавног сектора Града Сремска Митровица 
за 2017. годину („Сл. лист Града Сремска 
Митровица“, број 12/2017, 13/2017, 18/2017, 
2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018, 13/2018, 
3/2019, 8/2019, 12/2019 и 18/2019), мења се 
члан 4. тако да сада гласи: 

1 
 

На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 
111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019 и 59/2019) и члана 41. став 
1. тачка 6. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 
3/2019 и 5/2019-испр.), Скупштина Града Сремска Митровица, на седници одржаној 
13.03.2020.године, донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
           У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у организационим 
облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2017. годину („Сл. лист 
Града Сремска Митровица“, број 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018, 
13/2018, 3/2019, 8/2019, 12/2019 и 18/2019), мења се члан 4. тако да сада гласи:  
            „Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима који чине 
систем локалне самоуправе Града Сремска Митровица у смислу члана 2. ове Одлуке, је: 
                     

 
1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ, СЛУЖБЕ И ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 
Назив организационог облика: Максималан број 

запослених 
1.1. Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 71 
1.2. Градска управа за  урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката 17 
1.3. Градска управа за буџет и локални економски развој 38 
1.4. Градска управа за образовање, културу и спорт  17 
1.5. Градска управа за здравствену и социјалну заштиту 16 
1.6. Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине 5 
1.7. Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 25 
1.8. Стручна служба скупштине Града 3 
1.9. Градско правобранилаштво 2 

 
2. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Назив организационог облика: Максималан број 

запослених 
2.1 ЈП за послове урбанизма – „Урбанизам“ Сремска Митровица 14 
2.2 ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица 165 
2.3 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица 176 
2.4 ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица 38 
2.5 ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица 31 
 

3. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 
 

Назив организационог облика: Максималан број 
запослених 

3.1. „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ д.о.о. 4 
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2 
 

3.2. „Сирмијум-пут“ д.о.о. Сремска Митровица 6 
3.3. „Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и 
пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица 

9 

 
4. УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 
Назив организационог облика: Максималан број 

запослених 
4.1. Библиотека „Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица 20 
4.2. Галерија „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица 4 
4.3. Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 16 
4.4. Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица 18 
4.5. Музеј Срема, Сремска Митровица 17 
4.6. Позориште „Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица 10 
4.7. Установа за неговање културе „Срем“ Сремска Митровица 4 
4.8. Центар за културу „Сирмијум-арт“ Сремска Митровица 14 
4.9. Туристичка организација Града Сремска Митровица 4 
4.10. Установа „Атлетски стадион“ Сремска Митровица 5 
4.11. ПСЦ „Пинки“ Сремска Митровица 10 

5. УСТАНОВЕ КОЈЕ СЕ ДЕЛОМ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА, А ДЕЛОМ ОД СТРАНЕ РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА 

Назив организационог облика: Максималан број 
запослених 

5.1. ПУ „Пчелица“ Сремска Митровица 218 
5.2. Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица 9 

6. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
Назив  Максималан број 

запослених 
6.1.  МЗ  Бешеново  0 
6.2.  МЗ Гргуревци 0 
6.3.  МЗ Јарак 0 
6.4.  МЗ Кузмин 0 
6.5.  МЗ Лежимир 0 
6.6.  МЗ Манђелос 0 
6.7.  МЗ Мартинци 0 
6.8.  МЗ Мачванска Митровица 0 
6.9.  МЗ Ноћај 0 
6.10. МЗ Салаш Ноћајски 0 
6.11. МЗ Чалма 0 
6.12. МЗ Шашинци 0 

" 
 

Члан 2. 
 

 У свему осталом Одлука остаје неизмењена. 
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„Сава“ у стечају из Мачванске Митровице.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 404-166/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

53.
 На основу члана 41. став 1. тачка 
20. Статута Града Сремске Митровице,  
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, 
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
13.03.2020.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне годишњег плана рада ПУ „Пчелица“ 
из Сремске Митровице за радну 2019/2020 
годину усвојен од стране Управног одбора 
дана 29.01.2020.године.

Члан 2.

 У свему осталом Одлука остаје 
неизмењена.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 021-49/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица     
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

52.
 На основу члана 41. став 1. тачка 
20. Статута Града Сремске Митровице, 
(„Сл.лист града Сремска Митровица“ 
бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина града 
Сремска Митровица, на седници одржаној 
13.03.2020.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на текст 
Уговора о купопродаји стечајног дужника 
као правног лица АД Бродоградилиште 
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З А К Љ У Ч А К

о покретању поступка располагања 
стварима у јавној својини

Града Сремска Митровица, заснивањем 
хипотеке на непокретностима

I

 Град Сремска Митровица, носилац је 
права јавне својине са обимом удела 1/1 на 
двособном стану број 27, површине 54м2, 
приземље, у стамбеној згради за колективно 
становање, на адреси Његошева бр. 25 у 
Сремској Митровици, катастарска парцела 
бр. 3507/6, уписана у лист непокретности 
бр. 20719 к.о. Сремска Митровица.

II

 Град Сремска Митровица покреће 
поступак располагања стварима у јавној 
својини
Града Сремска Митровица, наведене у тачки 
I овог закључка, заснивањем хипотеке на 
непокретностима

III

 Ради спровођења поступка 
располагања стварима у јавној својини 
Града Сремска Митровица, Скупштина 
Града ће формирати комисију која ће 
спровести поступак  располагања стварима 
у јавној својини Града Сремска Митровица, 
заснивањем хипотеке на непокретностим 
и по окончаном поступку записник са 
одговарајућим предлогом доставити 
Скупштини Града.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 022-35/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица   
               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

54.
 На основу члана 26. став 1. тачка 5. 
и члана 27. тачка 10. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 8 став 
1  Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града 
Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица, број 17/2016) 
и члана 41 тачка 20 Статута Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града Сремска 
Митровица“, број 3/2019), Скупштина Града 
Сремска Митровица на седници одржаној 
13.03.2020. године, донела је
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спортски тренер, из Мартинаца, ул.Савска 
бр.2, разрешава се са функције вршиоца 
дужности директора Установе Атлетски 
стадион 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: 022-55/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

56.
 На основу 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 13.03.2020.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

IV

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 46-23/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица     
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

55.
 На основу 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 13.03.2020.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

  ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, виши 
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ

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“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 022-53/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

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 шест 
месеци.

II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 022-56/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

57.
 На основу члана 39. 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 
13.03.2020.године, донела је
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59.
 На основу члана 116. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 
27/2018-други закони и 6/2020) 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 Mитровица на 
седници одржаној дана 13.03.2020.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ „ШКОЛЕ БОШКО 

ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

I

 MИРЈАНА ВУКАСОВИЋ из Срем.
Митровице, М.П.Камењар 6/3 разрешава се 
дужности члана Школског одбора Основне 
школе „Бошко Палковљевић-Пинки“ у 
Срем.Митровици, из реда родитеља.

II

 ДУШАН ЛАЋАРАЦ из Срем.
Митровице, Шећер сокак 25, именује се 
за члана Школског одбора Основне школе 
„Бошко Палковљевић-Пинки“ у Срем.
Митровици, из реда родитеља.

III
            Ово решење ступа на снагу даном 

58.
 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 
13.03.2020.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ

I

 САША БУГАЏИЈА, дипл.инж.
пољопривреде из Сремске Митровице, 
ул.16.Дивизије бр.28, именује се за вршиоца 
дужности директора Музеја Срема у 
Сремској Митровици, на период од шест 
месеци.

                                                                         
II

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 022-54/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
РАСПОЛАГЊА СТВАРИМА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 
ЗАСНИВАЊЕМ ХИПОТЕКЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА

I

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
располагања стварима у јавној својини 
Града Сремска Митровица, заснивањем 
хипотеке на непокретностима, ради 
окончања поступка отуђења путем усменог 
јавног надметања а коју чини двособан 
стан број 27, површине 54м2, приземље, у 
стамбеној згради за колективно становање, 
на адреси Његошева бр. 25 у Сремској 
Митровици, катастарска парцела бр. 3507/6, 
уписана у лист непокретности бр. 20719 
к.о. Сремска Митровица, на којем је Град 
Сремска Митровица уписан као носилац 
права јавне својине са обимом удела 1/1 и у 
исту се именују:

 за председника
 -  ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, 
дипломирани правник – запослен у 
Јавном предузећу за послове урбанизма 
“Урбанизам” Сремска Митровица.

 за чланове:
 1. ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, 
дипл. инж.  саобраћаја. – запослен у 
Јавном предузећу за послове урбанизма 
“Урбанизам” Сремска Митровица
 2. СЛАВКО ЈОНИЋ, 
дипл. инж. архитектуре - запослен у 
Градској управи за урбанизам, просторно 
планирање и изградњу објеката Града 

доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“. 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 022-39/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

60.
 На основу члана 19 ст. 1 Уредбе 
о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.2  
Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини Града 
Сремска Митровица („Службени лист 
Града Сремска Митровица, број 17/2016), 
члана 41 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 13.03.2020. године, 
донела је
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61.
 На основу члана 113. 120. и 123. 
Закона о здравственој заштити (‘’Сл.
гласник РС“ бр.25/2019) 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 13.03.2020.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

I

 СВЕТОЗАР ОБРАДОВИЋ из 
Сремске Митровице, Саве Ковачевића 
29 разрешава се дужности председника 
Управног одбора Апотеке Сремска 
Митровица.

II

 БРАНИСЛАВ РАДИШИЋ из 
Мартинаца, Савска 124, именује се за 
председника Управног одбора Апотеке 
Сремска Митровица. 
 

III

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

Сремска Митровица,
 3. ДАНИЈЕЛА МЕЂЕДОВИЋ, 
дипл. правник - запослеа у Градској управи 
за образовање, културу и спорт Града 
Сремска Митровица
 4. МИРКО РАТИЋ, 
дипл. ецц. - запослен у Градској управи за 
инфраструктуру и имовину Града Сремска 
Митровица.

II

 Задатак Комисије је да спроведе 
поступак  располагања стварима у јавној 
својини Града Сремска Митровица, 
заснивањем хипотеке на непокретностима.
 По окончању поступка  располагања 
стварима у јавној својини Града Сремска 
Митровица, заснивањем хипотеке на 
непокретностима Комисија ће записник са 
одговарајућим предлогом одлуке доставити 
Скупштини Града Сремска Митровица, као 
надлежном органу.
 Рад Комисије обављаће се у радно 
време.

III

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 02-10/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.
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 1. Рокови за вршење изборних 
радњи у поступку избора за одборнике 
у Скупштини града Сремска Митровица 
утврђени су:
 – Одлуком о расписивању избора за 
одборнике скупштина градова и скупштина 
општина у Републици Србији  („Службени 
гласник РС”, број 19/20),
 – Законом о локалним изборима,
 – Законом о избору народних 
посланика,
 – Упутством за спровођење избора 
за народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 26. април 2020. године, (“Сл. 
гласник РС”, бр. 20/2020)
 – Одлуком о координираном 
спровођењу свих избора расписаних за 26. 
април 2020. године („Службени гласник 
РС”, бр. 21/2020).

 2. Одлука о расписивању избора за 
одборнике скупштина градова и скупштина 
општина ступила је на снагу даном 
објављивања, 4. марта 2020. године.
 Одлуком је одређено да рокови за 
вршење изборних радњи почињу да теку од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

 3. Према прописима из тачке 1. овог 
роковника, рокови су следећи:

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број: 022-58/2020-I 
Дана: 13.03.2020.године
Сремска Митровица
      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, 

маст.инж.менаџмента, с.р.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
62.
 На основу члана 15. став 1. тачка 12. 
Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010-Одлука 
УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020-аутентично 
тумачење), Изборна комисија града Сремска 
Митровица, на седници одржаној 13. марта 
2020. године са почетком у 13:00 часова, 
утврдила је

Р О К О В Н И К
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ ИЗБОРА 
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

РАСПИСАНИХ ЗА ДАН 26. АПРИЛ 
2020. ГОДИНЕ

 На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 
16/2020-аутентично тумачење), Изборна комисија града Сремска Митровица, на 
седници одржаној 13. марта 2020. године са почетком у 13:00 часова, утврдила 
је 

 

Р О К О В Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА  

ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,  
РАСПИСАНИХ ЗА ДАН 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике 
у Скупштини града Сремска Митровица утврђени су: 

 – Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина у Републици Србији  („Службени гласник РС”, број 19/20), 

 – Законом о локалним изборима, 

 – Законом о избору народних посланика, 

 – Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне 
скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, ("Сл. гласник РС", бр. 
20/2020) 
 – Одлуком о координираном спровођењу свих избора расписаних за 
26. април 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 21/2020). 

 2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина ступила је на снагу даном објављивања, 4. марта 2020. 
године. 

 Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

 

Ред.бр. Изборне радње Р о к о в и 

I.   Расписивање избора и почетак изборних радњи 

 
1. 

 
Расписивање избора од стране Председнице 
Народне скупштине (тачка 1. Одлуке) 

 
04.03.2020. године 

 
2. 

 
Почетак тока рокова за предузимање 
изборних радњи (тачка 2. Одлуке) 

 
04.03.2020.године 
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3. 

 
Прописивање облика и садржине образаца 
за спровођење изборних радњи (члан 15. 
став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. Закона о 
локалним изборима)  

 
до 07.03.2020.године 
у 24 часа 

   
II.  Органи за спровођење избора 

 
4. 

 
Доношење решења о испуњавању или 
неиспуњавању услова за одређивање 
опуномоћених представника подносиоца 
изборне листе у проширени састав органа 
за спровођење избора (члан 14. став 6. 
ЗоЛИ)  

 
приликом проглашења изборне 
листе 

 
5. 

 
Доношење решења о именовању 
овлашћених представника подносиоца 
изборне листе у проширени састав Изборне 
комисије града Сремска Митровица (члан 
14. став 9. и 10. ЗоЛИ) 

 
у року од 24 часа од часа 
пријема обавештења подносиоца 
изборне листе, а најкасније пет 
дана пре дана избора 

6. Изборе за одборнике у Скупштину града 
Сремска Митровица  расписане за 26. април 
2020. године, спровешће бирачки одбори 
које образује Републичка изборна комисија, 
према правилима која ће за рад бирачких 
одбора за координирано спровођење свих 
избора расписаних за 26.април 2020. године 
прописати Републичка изборна комисија. 
(члан 8.став 4.ЗоЛИ и  члана 4. Одлуке о 
координираном спровођењу свих избора 
расписаних ) 

према Роковнику за вршење 
изборних радњи у поступку 
избора за народне посланике 
Народне скупштине, расписаних 
за 26.април 2020. године 

 
III.   Изборна листа за одборнике 

 

 
7. 

 
подношење изборне листе (члан 19. став 1. 
ЗоЛИ) 
 

 
најкасније 15 дана пре дана 
избора, односно до 10.априла у 
24 часа 
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8. 

Проглашење изборне листе (члан 24.став 1. 
ЗоИЛ) 

у року од 24 часа од часа 
пријема изборне листе, ако 
испуњава услове 
 

 
9. 

Доношење закључка којим се подносиоцу 
изборне листе налаже да у року од 48 
часова од часа достављања закључка 
отклони недостатке који су сметња за 
проглашење изборне листе (члан 25. став 2. 
ЗоЛИ) 
 
 

у року од 24 часа од часа 
пријема изборне листе, ако не 
испуњава услове за проглашење 

 
10. 

Повлачење изборне листе (чл.21.став 1. 
ЗоЛИ) 

до дана утврђивања збирне 
листе, односно до 14. априла у 
24. часа 

11. Утврђивање и објављивање збирне изборне 
листе у „Сл.листу града Сремска 
Митровица“ (члан 26.став 3. ЗоЛИ) 
 

најкасније до 15. априла у 24 
часа 
 
 
 

 
12. 

Право увида у поднете изборне листе (члан 
26. став 4. ЗоЛИ) 
 
 
 

у року од 48 часова  од дана 
објављивања  збирне изборне 
листе 
 

 
IV Бирачка места 

 
13. 

Достављање предлога РИК-у за одређивање 
бирачких места од стране надлежне градске 
управе (члан 47. Упутства за спровођење 
избора за народне посланике Народне 
скупштине расписаних за 26.април 2020. 
године) 

 
најкасније 16. марта 

 
14. 

 
Одређивање и оглашавање броја и адреса 
бирачких места у „Сл.гласнику Републике 
Србије“ – Републичка изборна комисија 
(члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору 
народних посланика и 47. Упутства) 

 
најкасније 5.априла у 24  
часа 
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V.   Јединствени бирачки списак 
 

15. Излагање бирачког списка за подручје града 
Сремска Митровица и обавештавање грађана о 
томе  од стране надлежне градске управе(члан 
14. Закона о јединственом бирачком списку) 

од наредног дана од дана 
расписивања  
избора,односно од 
05.марта 2020.г. 

16. Захтев надлежној градској управи за доношење 
решења о упису у бирачки списак  односно о 
промени у бирачком списку (члан 14.став 1. 
ЗоЈБС) 

до закључења бирачког 
списка, односно 15 дана 
пре дана избора, односно 
до 10.априла 

17. Доношење решења о упису или променама у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка 
од стране Министарства државне управе и 
локалне самоуправе  (члан 10. став1 и члан 20. 
став 1. ЗоЈБС) 

од закључења бирачког 
списка до 72 часа пре дана 
избора, односно од 11. до 
22. априла у 24 часа 

18. Право увида и подношења захтева за промене у 
бирачком списку од стране подносиоца изборне 
листе или лица које он овласти (члан 21. ЗоЈБС) 

од проглашења изборне 
листе 

19. Подношење захтева да се у бирачки списак 
упише податак да ће бирач на предстојећим 
изборима гласати према месту боравишта у 
земљи/изабрано место гласања (члан 15 ЗоЈБС) 

најкасније пет дана пре 
дана закључења бирачког 
списка, односно 20 дана 
пре дана избора, односно 
најкасније 4.априла 

20. Доношење решења о закључењу бирачког 
списка и утврђивању укупног броја бирача од 
стране Министарства државне управе и локалне 
самоуправе (члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

15 дана пре дана избора, 
односно 10.априла 

21. Достављање решења о закључењу бирачког 
списка Изборној комисији града Сремска 
Митровица (члан 17.став 2. ЗоЈБС) 

у року од 24 часа  од 
доношења решења о 
закључењу бирачког 
списка 

22. Објављивање укупног броја бирача за 
територију града Сремска Митровица у 
„Сл.листу града Сремска Митровица“ (члан 18. 
ЗоЈБС) 

одмах по добијању решења 
о закључењу бирачког 
списка 

23. Достављање Изборној комисији града Сремска 
Митровица оверених извода из бирачког списка 
(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

у року од 48 часова  од 
доношења решења о 
закључењу бирачког 
списка 

24. Пријем у Изборној комисији града Сремска 
Митровица решења о променама у бирачком 
списку по закључењу бирачког списка (члан 
20.став 2. ЗоЈБС) 

до 48 часова пре дана 
одржавања избора 

25. Утврђивање и објављивање у „Сл.листу града 
Сремска Митровица“ коначног броја бирача 
(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по истеку рока за 
пријем решења о 
променама у бирачком 
списку по закључењу 
бирачког списка 
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VI.   Спровођење избора 

 
26. 

 
Достављање обавештења бирачима о дану и 
времену одржавања избора  
(члан 54. став 1. Закона о избору народних 
посланика) – од стране надлежне управе 

 
најкасније 5 дана пре дана 
избора 
 

 
27. 

 
Предаја изборног материјала бирачким 
одборима 
 (члан 29. став 1. Закона о локалним 
изборима) 

 
најкасније 24 часа пре дана 
одржавања избора 

28. „Предизборна тишина“ забрана изборне 
пропаганде (члан 5. став 3.ЗоИНП) 

од 48 часова пре дана избора до 
затварања бирачких места на 
дан избора 

 
29. 

 
Отварање бирачких места и гласање  
(члан 56. став 1. ЗоИНП) 

 
на дан избора  
од 07  до у 20  часова 

 
32. 

 
Увид у изборни материјал, после избора  
(члан 32. Закона о локалним изборима) 

 
до 01. маја 2020. године  
до 24 часа 

VII.   Утврђивање и објављивање резултата избора 

 
33. 

 
Утврђивање резултата гласања на бирачком 
месту предаја изборног материјала 
Изборној комисији града Сремска 
Митровица, од стране бирачких одбора 
(члан 38. Закона о локалним изборима) 

 
 најкасније у року од 8 часова од 
затварања бирачких места, 
односно до 
27. априла 2020. године  
до 04 часа 

 
34. 

 
Утврђивање резултата избора  у Изборној 
комисији града Сремска Митровица 
(члан 39. став 1. Закона о локалним 
изборима) 

 
у року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно 
27.априла 2020. године  
до 20 часова  

 
35. 

 
Расподела одборничких мандата од стране 
изборне комисије града Сремска 
Митровица 
(члан 41. став 4. Закона о локалним 

 
у року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно 
27.априла 2020. године  
до 20 часова 
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изборима) 

 
36. 

 
Објављивање резултата избора  
(члан 44. Закона о локалним изборима) 

 
у року од 24 часа од затварања 
бирачких места, односно 
27.априла 2020. године  
до 20 часова 

VIII.   Заштита изборног права 

 
37. 

 
Приговор изборној комисији града Сремска 
Митровица због повреде изборног права 
или изборног поступка (члан 52. став 2. 
Закона о локалним изборима) 

 
у року од 24 часа од када је 
донета одлука, односно 
извршена радња или учињен 
пропуст који подносилац 
приговора сматра неправилним  

 
38. 

 
Доношење и достављање решења по 
приговору (члан 53. став 1. Закона о 
локалним изборима) 

 
у року од 48 часова од часа 
пријема приговора 

 
39. 

 
Жалба против решења изборне комисије 
града надлежном Управном суду  
(члан 54. став 1. Закона о локалним 
изборима) 

 
у року од 24 часа од достављања 
решења  
 

 
40. 

 
Достављање жалбе са списима надлежном 
Управном  суду  
(члан 54. став 2. Закона о локалним 
изборима) 

 
одмах, а најкасније у року од 12 
часова  
 

 
41. 

 
Доношење одлуке по жалби од стране 
Управног суда 
(члан 54. став 4. Закона о локалним 
изборима) 

 
најкасније у року од 48 часова 
од пријема жалбе са списима 
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IX.   Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 

 
42. 

 
Додељивање мандата кандидатима са 
изборне листе по редоследу на изборној 
листи почев од првог кандидата са листе  
(члан 43.  Закона о локалним изборима) 

 
10 дана од дана објављивања 
укупних резултата избора  

 
43. 

 
Издавање уверења о избору  
(члан 45. Закона о локалним изборима) 

 
одмах по додели мандата  

 
44. 

 
Подношење извештаја Скупштини града 
Сремска Митровица о спроведеним 
изборима (члан 15. став 1. тачка 10. Закона 
о локалним изборима) 

 
на почетку конститутивне 
седнице 

 
 

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу града Сремска 
Митровица“. 

 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 

Број: 013-5/2020-I-ИК         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дана:13. марта 2020.године             Милутин Сретеновић, с.р. 
Сремска Митровица  
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63.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К   О   ИЗМЕНАМА  
ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
 РАДНИХ МЕСТАУ ГРАДСКИМ УПРАВАМА,  
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ГРАДА  

И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сремска Митровица 
Март 2020.године 

 
 
 
 



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

78

П Р А В И Л Н И К   О   ИЗМЕНАМА    
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА
У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНОЈ 

СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

 У  Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 
места у Градским управама, Стручној 
служби Скупштине града и Градском 
правобранилаштву града Сремска 
Митровица („Сл. лист града Сремска 
Митровица“ бр. 3/2020)мења се члан 4. тако 
да гласи:
 „Укупан број радних места и 
запослених разврстаних по звањима:

 На основу члана 58. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама  локалне  самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 
113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), 
Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 
88/2016 и 113/2017), Уредбе о критеријумима 
за разврставање радних места и мерилима 
за опис радних места намештеника у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 88/2016), као и члана 7. Одлуке 
о градским управама Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града 
Сремска Митровица“, број 2/2018), члана 
4. Одлуке о максималном броју запослених 
на неодређено време у организационим 
облицима који чине систем јавног сектора 
Града Сремска Митровица за 2017. годину 
(„Сл.листа Града Сремска Митровица“, 
бр. 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018, 
4/2018, 9/2018, 12/2018, 13/2018,  3/2019, 
8/2019, 12/2019 и 18/2019),по прибављеном 
мишљењу Основне организације синдиката 
градских управа број 14/2020од 06.03.2020. 
године,Градско веће, на предлог начелника 
Градске управе за опште и заједничке 
послове и имовину Града Сремска 
Митровица, на 82.седници одржаној дана 
09.03.2020. године, усвојило је 



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

79

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 
95/2018 и 113/2017-др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 88/2016), као и члана 7. Одлуке о градским управама Града Сремска 
Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 2/2018), члана 4. Одлуке 
о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који 
чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2017. годину („Сл.листа Града 
Сремска Митровица“, бр. 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018, 
13/2018,  3/2019, 8/2019, 12/2019 и 18/2019),по прибављеном мишљењу Основне 
организације синдиката градских управа број 14/2020од 06.03.2020. године,Градско 
веће, на предлог начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину 
Града Сремска Митровица, на 82.седници одржаној дана 09.03.2020. године, усвојило је  

 
 

П Р А В И Л Н И К   О   ИЗМЕНАМА     
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Градским управама, Стручној служби Скупштине града и Градском правобранилаштву 
града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 3/2020)мења се 
члан 4. тако да гласи: 

„Укупан број радних места и запослених разврстаних по звањима: 
 
Функционери - изабрана и 
постављена лица 

Градски правобранилац, Заменик градског 
правобраниоца, Секретар Скупштине града и 

Заменик секретара Скупштине града  
Службеник на положају –  
I група 7 радних места 7 службеника 

Службеник на положају – 
II група 5 радних места 4 службеника 

Укупно: 12 11 
 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 35 35 
Саветник 44 55 
Млађи саветник 15 16 
Сарадник 5 5 
Млађи сарадник 5 15 
Виши референт 27 36 
Референт 4 4 
Млађи референт 1 2 

Укупно: 136радних места 168службеника 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Прва врста радних места 0 0 
Друга врста радних места 0 0 
Трећа врста радних места 0 0 
Четврта врста радних места 7 11 
Пета врста радних места 2 4 

Укупно: 9радних места 15 намештеника 
 

Кабинет Градоначелника 

Функционери/ 
Службеници/Намештеници 

Број 
радних 
места 

Број 
функционера/службеника/намештеника 

Помоћник градоначелника 1 5 
Самостални саветник 0 0 
Саветник 2 2 
Млађи саветник 2 2 
Сарадник 0 0 
Млађи сарадник 0 0 
Виши референт 0 0 
Референт 2 2 
Млађи референт 1 1 
Прва врста радних места 0 0 
Друга врста радних места 0 0 
Трећа врста радних места 0 0 
Четврта врста радних места 1 1 
Пета врста радних места 0 0 
Укупно 9 13 

 
Члан 2. 

Мења се члан 5. тако да гласи: 
„Укупан број систематизованих радних места у Градској управиза опште и 

заједничке послове и имовинује 51на која су распоређена: 
- 2 службеника на положају,  
- 56 службеника на извршилачким радним местима и  
- 13на радним местима намештеника 
Укупан број систематизованих радних места у Кабинету градоначелника је 9 

на која су распоређена: 
- 5 функционера 
- 7 службеника на извршилачким радним местима и 
- 1 намештеник 

 
Укупан број систематизованих радних места у Градској управиза буџет и 

локални економски развојје 34на која су распоређена: 
- 2службеника на положају,  

Млађи референт 1 2 
Укупно: 136радних места 168службеника 

 
Намештеници Број радних места Број намештеника 
Прва врста радних места 0 0 
Друга врста радних места 0 0 
Трећа врста радних места 0 0 
Четврта врста радних места 7 11 
Пета врста радних места 2 4 

Укупно: 9радних места 15 намештеника 
 

Кабинет Градоначелника 

Функционери/ 
Службеници/Намештеници 

Број 
радних 
места 

Број 
функционера/службеника/намештеника 

Помоћник градоначелника 1 5 
Самостални саветник 0 0 
Саветник 2 2 
Млађи саветник 2 2 
Сарадник 0 0 
Млађи сарадник 0 0 
Виши референт 0 0 
Референт 2 2 
Млађи референт 1 1 
Прва врста радних места 0 0 
Друга врста радних места 0 0 
Трећа врста радних места 0 0 
Четврта врста радних места 1 1 
Пета врста радних места 0 0 
Укупно 9 13 

 
Члан 2. 

Мења се члан 5. тако да гласи: 
„Укупан број систематизованих радних места у Градској управиза опште и 

заједничке послове и имовинује 51на која су распоређена: 
- 2 службеника на положају,  
- 56 службеника на извршилачким радним местима и  
- 13на радним местима намештеника 
Укупан број систематизованих радних места у Кабинету градоначелника је 9 

на која су распоређена: 
- 5 функционера 
- 7 службеника на извршилачким радним местима и 
- 1 намештеник 

 
Укупан број систематизованих радних места у Градској управиза буџет и 

локални економски развојје 34на која су распоређена: 
- 2службеника на положају,  
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 - 15 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - 1  на радним местима намештеника

 Укупан број систематизованих 
радних места у Градској управи за 
образовање, културу и спорт је 13 на која 
су распоређена:
 - 2 службеника на положају, 
 - 15 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - / на радним местима намештеника

 Укупан број систематизованих 
радних места у Градској управи за 
здравствену и социјалну заштиту је 14 на 
која су распоређена:
 - 2 службеника на положају, 
 - 14 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - /на радним местима намештеника
 
 Укупан број систематизованих 
радних места у Градској управи за 
пољопривреду и заштиту животне 
средине је 5 на која су распоређена:
 - 1  службеник на положају, 
 - 4  службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - /  на радним местима намештеника

 Укупан број систематизованих 
радних места у Градској управи за 
саобраћај, комуналне и инспекцијске 
послове је 16 на која су распоређена:
 - 1 службеника на положају, 

Члан 2.

 Мења се члан 5. тако да гласи:

„Укупан број систематизованих радних 
места у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину је 51 на 
која су распоређена:
 - 2 службеника на положају, 
 - 56 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - 13на радним местима намештеника

 Укупан број систематизованих 
радних места у Кабинету градоначелника је 
9 на која су распоређена:
 - 5 функционера
 - 7 службеника на извршилачким 
радним местима и
 - 1 намештеник

 Укупан број систематизованих 
радних места у Градској управи за буџет 
и локални економски развој је 34 на која 
су распоређена:
 - 2 службеника на положају, 
 - 35 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - 1 на радним местима намештеника 

 Укупан број систематизованих 
радних места у Градској  управи  за  
урбанизам, просторно планирање 
и изградњу објеката је 14 на која су 
распоређена:
 - 1 службеник на положају, 

Млађи референт 1 2 
Укупно: 136радних места 168службеника 

 
Намештеници Број радних места Број намештеника 
Прва врста радних места 0 0 
Друга врста радних места 0 0 
Трећа врста радних места 0 0 
Четврта врста радних места 7 11 
Пета врста радних места 2 4 

Укупно: 9радних места 15 намештеника 
 

Кабинет Градоначелника 

Функционери/ 
Службеници/Намештеници 

Број 
радних 
места 

Број 
функционера/службеника/намештеника 

Помоћник градоначелника 1 5 
Самостални саветник 0 0 
Саветник 2 2 
Млађи саветник 2 2 
Сарадник 0 0 
Млађи сарадник 0 0 
Виши референт 0 0 
Референт 2 2 
Млађи референт 1 1 
Прва врста радних места 0 0 
Друга врста радних места 0 0 
Трећа врста радних места 0 0 
Четврта врста радних места 1 1 
Пета врста радних места 0 0 
Укупно 9 13 

 
Члан 2. 

Мења се члан 5. тако да гласи: 
„Укупан број систематизованих радних места у Градској управиза опште и 

заједничке послове и имовинује 51на која су распоређена: 
- 2 службеника на положају,  
- 56 службеника на извршилачким радним местима и  
- 13на радним местима намештеника 
Укупан број систематизованих радних места у Кабинету градоначелника је 9 

на која су распоређена: 
- 5 функционера 
- 7 службеника на извршилачким радним местима и 
- 1 намештеник 

 
Укупан број систематизованих радних места у Градској управиза буџет и 

локални економски развојје 34на која су распоређена: 
- 2службеника на положају,  
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руководиоце унутрашњих организационих 
јединица, и др. лица у складу са актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Градској управи, одлучује 
о правима, обавезама и одговорностима из 
рада и по основу рада запослених лица у 
Градској управи, стара се о обезбеђивању 
материјалних и других услова за ефикасан 
рад, непосредно руководи Службом за 
одржавање и изградњу инфраструктуре, 
врши и друге послове у складу са законом, 
Статутом, одлукама Скупштине града, 
Градског већа и Градоначелника.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије),  односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године  у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука,односно 
завршене Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
(ИМТ) и двопредметне студије са стеченим 
одговарајућим стручним, академским или 
научним називом (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ), положен државни стручни испит  и 
најмање 5 година радног искуства у струци.

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

Опис посла: Заменик начелника 
представља и заступа Градску управу, 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно 
обављање послова из делокруга Градске 
управе, организује, обједињава и 
усмерава рад Градске управе, односно 
запослених и постављених лица, даје 
упутства и смернице за рад унутрашњих 

 - 24 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - / на радним местима намештеника 

 Укупан број систематизованих 
радних места у Стручној служби 
Скупштине града је 3 на која су 
распоређена:
 - 3 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - / на радним местима намештеника

 Укупан број систематизованих             
радних места у Градском 
правобранилаштву је 2 на која су 
распоређена:
 - 2 службеника на извршилачким 
радним местима и 
 - / на радним местима намештеника“ 

Члан 3.

 Мења се члан 28.тако да сада гласи:
 „Радна места у Градској управи за опште и 
заједничке послове и имовину су следећа:

1. НАЧЕЛНИК  
Звање: положај у I групи  
број службеника на положају: 1

Опис посла: Начелник представља и 
заступа Градску управу, обезбеђује законито, 
ефикасно и стручно обављање послова 
из делокруга Градске управе, организује, 
обједињава и усмерава рад Градске управе, 
односно запослених и постављених лица, 
даје упутства и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе у 
складу са законом, Статутом и Одлуком о 
Градским управама, поставља и разрешава 
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3. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА 
Звање: Виши референт                                                                          
Број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова пријема 
поште за начелника, заменика начелника 
и запослене, припремање поште за 
експедицију, обрађивање и архивирање 
предмета заведених на начелника, односно 
заменика начелника, вођење евиденције 
присутности на раду, сарађивање са 
архивом, писарницом, услужним центром 
и другим службама, израда трансакција за 
зараде запослених, заказивање састанака 
за начелника Градске управе, обављање 
мање сложених стручно-оперативних, 
административних и њима сличних 
послова, као и других послова по налогу 
начелника  Градске управе.

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

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

4. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 
РЕСУРСИМА
Звање: Самостални саветник                                                              
број службеника: 1

Опис посла: Обављање послова 
руковођења, организације и планирања 
рада Службе, пружање стручних 
упутстава, координирање и надзирање 
рада запослених у Служби; старање се о 
законитом, правилном и благовременом 
обављању послова у Служби; старање о 

организационих јединица у погледу 
начина извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе у 
складу са законом, Статутом и Одлуком о 
градским управама, поставља и разрешава 
руководиоце унутрашњих организационих 
јединица, и др. лица у складу са актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Градској управи, одлучује 
о правима, обавезама и одговорностима из 
рада и по основу рада запослених лица у 
Градској управи, стара се о обезбеђивању 
материјалних и других услова за ефикасан 
рад, врши и друге послове у складу са 
законом, Статутом, одлукама Скупштине 
града, Градског већа и градоначелника, 
обавља послове руководиоца Службе јавних 
набавки и непосредно руководи Службом 
за одржавање и изградњу инфраструктуре, 
замењује начелника у случају његове 
одсутности или спречености да обавља 
своју дужност, обавља и друге послове 
по налогу начелника Градске управе и 
Градоначелника. 

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије),  односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године  у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука, 
односно завршене Интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
(ИМТ) и двопредметне студије са стеченим 
одговарајућим стручним, академским или 
научним називом (у обиму од најмање 240 
ЕСПБ), положен државни стручни испит  и 
најмање 5 година радног искуства у струци
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у органима; учествује у припреми нацрта 
Кадровског плана и  прати   његово   
спровођење у органима; учествује у 
успостављању и развијању система 
оцењивања рада службеника, континуирано 
прати постигнућа службеника и  
унапређивање мотивације службеника; 
врши анализу, процену и припрему предлога 
годишњег Програма посебног стручног 
усавршавања службеника и предлога 
финансијског плана за његово извршавање; 
обавља организацију, реализацију и анализу 
ефеката интерног и екстерног стручног 
усавршавања; предлаже мере и активности 
у циљу развоја људских ресурса: припрема 
анализе, информације и извештаје у 
области унапређења и развоја људских 
ресурса, обавља  и друге послове по налогу 
начелника Градске  управе и руководиоца 
Службе. Прикупљање, чување и обрада 
података о запосленом врши се у складу 
са  прописом којим се уређује заштита 
података о личности.
 
Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке   
академске студије,  специјалистичке 
струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу 
Друштвено – хуманистичких наука или 
Техничко-технолошких наука (у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ) и 3 године радног 
искуства у струци.

стручном оспособљавању и усавршавању 
запослених, координирање и праћење 
унапређења и управљање људским 
ресурсима; успостављање и развијање 
система оцењивања рада службеника, 
припремање одговора, информација и 
извештаја из делокруга Службе, припремање 
Кадровског плана; праћење законске и 
подзаконске регулатива и других прописа;  
сарадња са другим Службама у Градској 
управи, обављање  и других послова по 
налогу начелника Градске управе. Послове 
прикупљања, чувања и обраде података о 
запосленом врши се у складу са  прописом 
којим се уређује заштита података о 
личности.

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

5. УНАПРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
Звање: Саветник 
број службеника:1

Опис посла: Обављање послова 
анализе описа послова и радних места 
у органима Града Сремска Митровица и 
њихово правилно разврставање у звања; 
припрема нацрт правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
места; обавља послове планирања и 
развоја кадрова; обавља  послове у вези 
са планирањем организационих промена 
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забране пушења у складу са законом и 
достављање начелнику Градске управе, 
обављање и других послова по налогу 
руководиоца Службе и начелника Градске 
управе. Прикупљање, чување и обрада 
података о запосленом врши се у складу 
са  прописом којим се уређује заштита 
података о личности.

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

7. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Звање:Млађи сарадник  
број службеника:   1

Опис послова:  Обавља послове пријема 
странака које се интересују за ток 
предмета који се односе на послове из  
редовне надлежности Службе, старање о 
евиденцијама у области радних односа, 
учествовање у припреми седница 
Конкурсних комисија; обављање послова 
пријема и отпремања поште за потребе 
Службе, обрађивање и сређивање аката, 
предмета и документације везане за 
послове из области радних односа, 
архивирање предмета, обављање послова 
фотокопирања, пријављивање и одјава са 
система обавезног социјалног осигурања 

6. ПОСЛОВИ ПРОТИВПОЖАРНЕ 
ЗАШТИТЕ И ОДБРАНЕ И ПОСЛОВИ 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  
Звање: Млађи саветник                 
број службеника: 1

Опис посла: Обављање пословаприпреме 
седница Градског штаба за ванредне 
ситуације, израђивање и ажурирaње Процене 
угрожености од елементарних непогода и 
Планова заштите и спасавања, предлагање 
мера за унапређење функционисања 
система за узбуњивање, учествовање у 
изради Акустичне студије чујности, обавља 
стручне и административне послове за 
Градски Штаб за ванредне ситуације, 
предузимање мера противпожарне заштите 
запослених у органима Града, вршење 
обуке запослених, старање о исправности 
противпожарних апарата, израђивање 
одговарајућих планова функционисања 
противпожарне заштите као и одбране у 
миру, непосредне ратне опасности и рата. 
Израђивање и ажурирање планова одбране 
и предлагање усвајања истих. Вођење 
евиденције и задужења о службеном 
наоружању. Вршење контроле и давање 
упутстава у планирању, избору, коришћењу 
и одржавању средстава за рад и опреме 
за личну заштиту на раду, учествовање у 
опремању и уређивању радног места у циљу 
обезбеђивања безбедносних и здравствених 
услова рада, организовање превентивног и 
периодичног испитивања радне околине, 
прегледање и испитивање опреме за рад, 
праћење и контролисање примене мера 
безбедности и здравља запослених на раду, 
припремање и спровођење оспособљавања 
запослених за безбедан и здрав рад, 
сарађивање са службом медицине рада, 
вођење евиденције у области безбедности 
и здравља на раду, контролисање забране 
пушења, сачињавање извештаја о повреди 
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студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке   
академске студије,  специјалистичке 
струковне студије) односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу 
Друштвено – хуманистичких наука (у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ) и 5година радног 
искуства у струци.

9.-10. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ I
Звање: Самостални саветник                                                              
број службеника: 2

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

запослених путем шалтера ових служби, 
обављање и других послова по налогу 
начелника Градске управе и руководиоца 
Службе. Прикупљање, чување и обрада 
података о запосленом врши се у складу 
са  прописом којим се уређује заштита 
података о личности.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основнеакадемске 
студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању од најмање 
три године у образовно научном пољу  
Друштвено-хуманистичких наука (у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ) и 9 месеци радног 
искуства у струци или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.      

СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ

8. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЈАВНИХ 
НАБАВКИ 
Звање: Самостални саветник                                                             
број службеника: 0

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

Услови: високо образовање стечено на 
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критеријума за избор најповољније понуде; 
учествовање у припреми модела уговора; 
прикупљање понуде у координацији са 
Комисијом за јавне набавке; достављање 
обавештења о додели уговора о јавним 
набавкама свим понуђачима; достављање 
буџетском кориснику примерка одлуке 
о покретању поступка, записника о 
отварању понуда, извештаја о стручној 
оцени понуда, извештаја о додели уговора 
и модела уговора понуђача који је изабран; 
учествовање у припреми коначних уговора 
о јавним набавкама; вршење објављивања 
аката на порталу јавних набавки; 
комплетирање финансијске документације 
и достављање ликвидатури; вођење 
евиденције о јавним набавкама и вршење 
архивирања документација; обављаер 
административно-техничких послова за 
Комисију;као и других послова по налогу 
руководиоца Службе и начелника Градске 
управе.

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

документације и достављање ликвидатури, 
учествовање у праћењу извршења угoвора 
јавних набавки ове управе; вођење 
евиденције о јавним набавкама и вршење 
архивирања документације; обављање 
административно-техничких послова 
за Комисију; учествовање у припреми 
Интерног акта Градске управе за опште и 
заједничке послове и имовину и пружање 
стручне помоћи у припреми Интерних 
аката других органа Града, припремање 
годишњих програма робних  резерви, 
спровођење активности везаних за давање 
позајмица из залиха градских робних 
резерви, као и других послова везаних за 
градске робне резерве и других послова по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

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

11.-12.СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ II
Звање: Саветник                                                                                     
број службеника: 2

Опис послова: Обављање послова јавних 
набавки за градске управе, службе и органе  
Града Сремска Митровица као наручиоце у 
смислу закона којим је уређена област јавних 
набавки, спровођење поступака јавних 
набавки; припремање одлуке о покретању 
поступка јавних набавки; предлагање 
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струковне студије)  односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука- Правне 
науке (у обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 5 
година радног искуства у струци.

14. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Звање:Сарадник                                                                               
број службеника:   1

Опис посла: Израђује појединачна акта за 
која је овлашћен Градоначелник у области 
издавања пословног простора у закуп, 
појединачних аката у вези образовања 
комисија и радних тела за послове који су 
у надлежности Градоначелника, обавља 
послове пријема странака које се интересују 
за ток предмета који се односе на послове 
из  редовне надлежности Градоначелника 
и Градског већа; пружа помоћ странкама 
при састављању поднесака којим се оне 
обраћају Градоначелнику и Градском 
већу; припрема и доставља обавештења 
Агенцији за борбу против корупције у 
вези ступања на  функцију, реизбора 
или разрешења за чланове Градског 
већа, Градоначелника и лица која он 
поставља, заменика Градоначелника као 
и службеника на положају (начелнике и 
заменике начелника), учествује у припреми 
седница Градског већа; израђује отправке 
аката са седница Градског већа у складу 
са законом, обавља административне и 
техничке послове на обради и сређивању 
аката, предмета и документације вазане за 
активности Градоначелника и Градског већа; 
врши пријем и експедицију поште; обавља 
послове одлагања, чувања и архивирања 
документације; обавља евиденционе и 

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 

ГРАДСКОГ ВЕЋА

13. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Звање: Самостални саветник                                                               
број службеника: 1

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

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

88

СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА 
ГРАЂАНА

16. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 
ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА
Звање: Самостални саветник                                                           
број службеника:   1

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

документационо-архивске послове од 
значаја за рад Градоначелника и Градског 
већа; прикпља податке од свих служби 
Градске управе о променама које су од 
значаја за ажурирање Информатора о раду 
органа Града Сремска Митровица, обавља 
и друге послове по налогу Градоначелника, 
начелника Градске управе и руководиоца 
Службе.

Услови: стечено високо образовање на 
основним академским студијама,основним 
струковним студијама,  у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова,  односно на студијама у 
трајању до три године у образовно научном 
пољу Друштвено-хуманистичких наука и 
најмање 3 године радног искуства у струци.

15. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ 
ВЕЋА
Звање: Виши референт                                                                      
број службеника:   1

Опис посла: Обавља послове пријема 
странака које се непосредно обраћају 
Градоначелнику и члановима Градског 
већа, припрема радне и друге састанке 
Градоначелника и Градског већа, обавља 
административне послове, обавља и 
друге послове по налогу Градоначелника, 
начелника Градске управе и руководиоца 
Службе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању, друштвеног или 
техничког смера и 5 година радног искуства 
у струци.
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основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
у образовно научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука или Техничко-
технолошких наука (у обиму од најмање 
240 ЕСПБ) и 3 године радног искуства у 
струци.

18. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА I
Звање: Млађи саветник                                                                   
број службеника:1

Опис посла: Доставља податке по захтеву 
других органа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција (матичне 
књиге рођених, венчаних, умрлих, књига 
држављана), врши надзор над вођењем 
матичних књига и обављањем послова 
вођења матичних књига рођених, венчаних, 
умрлих и књиге држављана; води 
одговарајуће регистре за матичне књиге; 
уноси податаке у Централни Регистар 
матичних књига и књига држављана; води 
и чува други примерак матичних књига 
и књига држављана (писани примерак); 
уписује накнадне промене у Централни 
регистар матичних књига и књига 
држављана, води матични деловодник, стара 
се о формирању и чувању документације и 
матичне архиве, издаје изводе из матичних 
књига и уверења о чињеницама уписаним 
у матичне књиге; издаје уверења о 
држављанству; обавља матичнe пословe 
у вези са рођењем, закључењем брака и 
смрћу, пружа информације и стручну помоћ 
странкама при састављању поднесака 

17. МАТИЧАР I
Звање: Саветник                                                                                  
број службеника:1
 
Опис посла: Учествује у утвђивању 
распореда рада матичара токо радног 
времена и током дежурстава, учествује 
припреми  месечних, кварталних  и  
годишњих извештаја о раду матичара, врши 
надзор над вођењем послова матичних 
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 
држављана; води одговарајуће регистре 
за матичне књиге; уноси податаке у 
Централни регистар матичних књига 
и књига држављана, води и чува други 
примерaк матичних књига и књига 
држављана (писани примерак); уписује 
накнадне промене у Централни регистар 
матичних књига и књига држављана, води 
матични деловодник, доставља податке 
по захтеву других органа о чињеницама 
о којима се води службена евиденција 
(матичне књиге рођених, венчаних, 
умрлих, књига држвљана), издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге; издаје уверења 
о држављанству; обавља матичне послове 
у вези са рођењем, закључењем брака, 
смрћу; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве, пружа 
техничку и другу помоћ у хуманитарним и 
другим организацијама, пружа информације 
и стручну помоћ странкама при састављању 
поднесака којима се оне обраћају органима 
града, прима захтеве странака у области 
личних стања грађана, позива странке и 
органе у вези са спровођењем решења у 
области личних стања, остварује контакт са 
надлежним министарствима и центрилма за 
социјални рад, и обавља друге послове по 
налогу руководиоца Службе и начелника.
 
Услови: Стечено високо образовање на 
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и чувању документације и матичне 
архиве,  пружа техничку и другу помоћ 
хуманитарним и д.организацијама, обавља 
послове информисања странака и пружања 
стручне помоћи странкама при састављању 
поднесака којима се оне обраћају органима 
града, прима захтеве странака из области 
личних стања грађана, обавља друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника.

Услови: Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова,  основним 
струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године у образовно 
научном пољу Друштвено-хуманистичких 
наука и најмање 3 године радног искуства 
у струци.

20.-22. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА III
Звање: Млађи сарадник  
број службеника: 3

Опис посла: Обавља послове вођења  
матичних књига рођених, венчаних, умрлих 
и књиге држављана; води одговарајуће 
регистре за матичне књиге; уноси податке 
у Централни регистар матичних књига 
и књига држављана; води и чува други 
примерак матичних књига и књига 
држављана (писани примерак);уписује 
накнадне промене у Централни регистар 
матичних књига и књига држављана и 
други примерак матичних књига и књига 
држављана( писани примерак), води 
матични деловодник, издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге; издаје уверења 
о држављанству; обавља матичне послове 
у вези са рођењем, закључењем брака и 
смрћу; стара се о формирању и чувању 

којима се они обраћају органима града, 
прима захтеве странака у области личних 
стања грађана, обавља друге послове по 
налогу руководиоца Службе и начелника.
 
Услови: Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
у образовно научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука или Техничко 
технолошких наука и 1 година радног 
искуства у струци или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1. ст. 1. и 2. Закона.

19. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА II
Звање: Сарадник                                                                                 
број службеника: 1

Опис посла: Oбавља послове вођења  
матичних књига рођених, венчаних, умрлих 
и књиге држављана; води одговарајуће 
регистре за матичне књиге; уноси податке 
из матичних књига у Централни регистар 
матичних књига (први примерак) и књига 
држављана; води и чува други примерак  
матичних  књига и књига држављана 
(писани примерак);уписује накнадне 
промене у Централни регистар матичних 
књига и књига држављана и води матични 
деловодник; издаје изводе из матичних 
књига и уверења о чињеницама уписаним 
у матичне књиге и књиге држављана, издаје 
уверења о држављанству; обавља матичне 
послове у вези са рођењем, закључењем 
брака, смрћу; стара се о формирању 
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накнадне промене у Централни регистар 
матичних књига и књига држављана и 
други примерак матичних књига и књига 
држављана (писани примерак), води 
матични  деловодник; издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге; издаје уверења 
о држављанству; обавља матичнe пословe 
у вези са рођењем, закључењем брака; 
смрћу, стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве,  и обавља 
друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника .
 
Услови: Високо образовање стечено на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним  
студијама,  односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету 
у образовно научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

24.-27.  ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ – МАТИЧАР II
Звање: Млађи сарадник                                                                       
број службеника: 4

Опис посла: обавља  послове вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих 
и књиге држављана; води одговарајуће 
регистре за матичне књиге;  уноси 
податке у Централни регистар матичних 
књига и књига држављана; води и чува 
други примерак матичних књига и књига 
држављана (писани примерак);уписује 
накнадне промене у Централни регистар 
матичних књига и књига држављана и 

документације и матичне архиве, пружа 
информације и стручну помоћ странкама  
у састављању поднесака којима се оне 
обраћају органима града; прима захтеве 
странака у области личних стања грађана 
и обавља друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника.
 
Услови:  Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова,  основним 
струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године у образовно 
научном пољу Друштвено-хуманистичких 
наука и 9 месеци радног искуства у струци 
или најмање пет година проведених у 
радном односу код послодавца из члана 1. 
ст. 1. и 2. Закона.

23. ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ  - МАТИЧАР  I
Звање: Самостални саветник                                                            
број службеника: 1

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

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

34. ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА 
БИРАЧКОГ СПИСКА 
Звање: Млађи саветник                                                                        
број службеника: 1
     
Опис посла: Води и ажурира Јединствени 
бирачки списак и Посебан бирачки 
списак израђује решења о променама у 

други примерак матичних књига и књига 
држављана (писани примерак), води 
матични деловодник, доставља податке 
по захтеву других органа о чињеницама 
о којима се води службена евиденција 
(матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, 
књига држављана), издаје изводе из 
матичних књига и уверења о чињеницама 
уписаним у матичне књиге; издаје уверења 
о држављанству; обавља матичне послове 
у вези са рођењем, закључењем брака и 
смрћу; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве,пружа 
техничку помоћ хуманитарним и др. 
организацијама; пружа информације и 
стручну помоћ странкама  у састављању 
поднесака којима се оне обраћају органима 
града; прима захтеве странака у области 
личних стања грађана и обавља друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника.

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

28.-33. ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ – ЗАМЕНИК 
МАТИЧАРА III
Звање: Млађи сарадник                                                                       
број службеника: 6

Опис посла: обавља  послове вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих 
и књиге држављана; води одговарајуће 
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изборном и бирачком праву; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника.
 
Услови: средње образовање у четворо-
годишњем трајању и најмање пет година 
радног искуства у струци.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ 
И ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

36.РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ И 
ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
И ПОСЛОВИ ВОЂЕЊЕ 
ДЕЛОВОДНИКА И ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА 
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 
Звање: Виши референт    
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, 
координира и надзире рад запослених у 
Служби; стара се о законитом, правилном 
и благовременом обављању послова у 
Служби;  прати законску и подзаконску 
регулативу и друге прописе;  сарађује 
са другим Службама у Градској управи, 
пружа стручну помоћ градским управама, 
прима ковертирану пошту, прегледа, отвара 
и сигнирана организационе јединице, 
одређује класификацију примљених 
предмета, води поверљиве и строго 
поверљиве  деловоднике за  органе управе, 
води евиденције о печатима и штамбиљима, 
извештава о кретању предмета управног 
поступка и израђује и друге извештаје 
из делокруга рада пријемне канцеларије 
иписарнице, врши надзор о примени  
прописа о канцеларијском пословању, 
израђује предлоге решења овођењу пописа 
аката и предлог решења о утврђивању 

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

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

Опис посла: обавља административне и 
техничке послове припреме, обраде и уноса 
података у систем за АОП ради ажурирања 
Јединственог бирачког списка и Посебног 
бирачког списка; обавља послове у вези 
са спровођењем решења о упису, брисању, 
измени, допуни и исправци грешке у бази 
Јединствног бирачког списка и Посебног 
бирачког списка по службеној дужности 
или на захтев странака - до закључења 
бирачког списка; издаје извод из бирачког 
списка и обавештења за потребе личног 
изјашњавања грађана; издаје уверења о 
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разврставање заведених предмета по 
оранизационим јединицама, разврставање 
заведених предмета по организационим 
јединицама и завођење у интерне доставне 
књиге; вођење  роковника  предмета;  
завођење препоручене поште у књигу 
препорука; вођење књиге примљене 
поште на личност и функцију; вођење 
пријемне књиге лист и поштарине;  
вођење пријемне књиге лист по уговору 
(вредносна пошта); разврставање поште за 
отпрему (обичну и препоручену); технички 
послови разврставања поште за отпрему,   
ковертирање и адресирање поште за 
отпрему и увођење у књигу експедоване 
поште, вођење доставне књиге примљених 
часописа и књига, вођење књиге рачуна, 
евиденција пост експрес пошиљака, 
отпремање поште преко интерних 
достављача и други послови у складу са 
прописима о канцеларијском пословању по 
налогу. 

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

39. ПОСЛОВИ АРХИВЕ  
Звање: Виши референт                                                                          
број службеника: 1

Опис посла: Прима завршене предмете 
за архиву, скенира завршене предмете 
достављене за архивирање, архивира 
предмете у основној евиденцији у 
електронској форми, разврстава предмете 
по класификацијама, по року чувања, 
по години отварања предмета и улаже у 
фасцикле. Вади предмете из архиве ради 
давања на увид странкама и референтима, 
издаје преписе докумената на захтев 
странака, издаје архивиране предмете на 

ознака органа и организационих јединица 
и  израђује предлог решења о одређивању 
система вођења основне евиденције, 
контролише рад архиве и доставне службе, 
обавља послове вођења деловодника-
завођење предмета у електронском 
облику,примање захтева електронским 
путем, вођење портала Е управе; штампање 
омота и формирање предмета према врсти 
предмета; завођење у основну евиденцију 
захтева примљених од странака, захтева 
приспелих поштом и примљених усмено 
од референата; завођење предмета за 
Скупштину и Стручну службу Скупштине, 
Градоначелника, Градско веће и  Градске 
управе; повезивање приспелих аката који већ 
имају евидентиран основни број, скенирање 
примљених захтева и аката, завођење свих 
конкурса које расписују Градске управе 
и примање конкурсне документације; 
стављање предмета у рок и вађење предмета 
из рока; давање информације о кретању 
предмета на захтев странака и референата, 
издавање Уверења о породичном стању за 
употребу у иностранству и други послови 
у складу са прописима о канцеларијском 
пословању,по налогу руководиоца Службе 
и начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајањудруштвеног 
смера, 5 година радног искуства у струци.      

37.-38. ПРИЈЕМ, ЕКСПЕДИЦИЈА 
ПОШТЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ АКАТА
Звање: Виши референт 
број службеника  2

Опис посла: Обавља административне и 
техничке послове преузимања службене 
поште, разврставање примљене поште која 
се не заводи по оранизационим јединицама; 
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аката, и обавља друге послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Управе.

Услови: средње образовање у четворо-
годишњем трајању, најмање шест месеци 
радног искуства у струци.

42-43. ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ ДОСТАВЕ 
Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места                     
број намештеника: 2

Опис послова: Врши интерну доставу 
аката, решења и других писмена за потребе 
Градских управа, води свакодневне 
евиденције о задужењима са поштом 
кроз књигу и раздужењима поште-
доставница кроз књигу, врши сравњивање 
са експедитором, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца службе и начелника 
Градске управе. 

Услови: стечено средње обазовање у 
трогодишњем трајању, са или без искуства.

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ

44. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Звање: Самостални саветник                                                          
број службеника: 0

Опис послова: Обављање послова 
руковођења, организовања и планирања 
рада Службе, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у 
служби; стара се о законитом, правилном и 

реверс референтима, распоређује службене 
листове и осталу штампу и води књиге за 
доставу службених листова, води архивску 
књигу у коју се уписује сав регистратурски 
материјал и архивска грађа, врши препис 
архивске књиге и сваке године доставља 
надлежном органу. Надлежном органу 
сваке године доставља архивску грађу 
и регистратурски материјал на трајно 
чување по протоку рока од 30 година, врши 
излучивање безвредног регистратурског 
материјала коме је истекао рок чувања 
једном годишње. Врши техничке припреме 
за седнице Скупштине Града, снима их 
и снимљени материјал предаје Стручној 
служби Скупштине Града, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца службе и 
начелника Градске управе.

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

40.-41. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА 
ПОДНЕСАКА И ПРУЖАЊЕ 
ИНФОРМАЦИЈА СТРАНКАМА  
Звање: Млађи референт 
број службеника: 2

Опис посла: Обавља административне 
и техничке послове пријема поднесака 
и контроле исправности и комплетности 
примљених поднесака и прилога; даје 
упутстава и потребна обавештења           
странкама у вези са остваривањем њихових 
права  код органа града; пружа помоћ 
странкама при попуњавању одговарајућих 
образаца и захтева , саставља захтеве 
странкама када нема прописаног 
обрасца,стара се о наплати прописане 
административне таксе уз примљене 
поднеске; врши скенирање примљених 



Број  5 13. март 2020СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

96

поднету за технички преглед објеката; врши 
утврђивање чињеница на тререну; учествује 
у састављању пројектних задатака и у 
консултацијама у току израде инвестиционо 
техничке докуемнтације; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника Градске управе.

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

46. ПОСЛОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
И ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  
Звање: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове припр-
емања анализа, извештаја, информација и 
других стручних и аналитичких материјала 
на основу одговарајућих података у 
циљу утврђивања чињеничног стања у 
делокругу области. Учествује у изради 
инвестиционо техничке документације; 
учествује у пројектовању објеката из 
области хидротехнике. Одговоран је 

благовременом обављању послова у служби; 
координира послове везане за планирање, 
припрему и реализацију развојних пројеката 
и капиталних инвестиција у областима из 
делокруга службе, остварује сарадњу и 
координира рад  Службе са радом других 
Служби Градске управе; обавља и друге 
послове по налогу начелника Градске 
управе.

Услови: високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије),  у 
образовно научном пољу-техничко-
технолошке науке - дипломирани инжењер 
грађевине (у обиму од најмање 240ЕСПБ) 
и најмање 5 година радног искуства у 
струци,важећа лиценца Инжењерске 
коморе Србије у области грађевинског 
инжењерства.

45. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПУТЕВА 
Звање: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове који 
се односе на планирање, изградњу, 
реконструкцију и одржавање путева и 
саобраћајница и унапређење организације 
рада у области путева; прати реализацију 
програма у области изградње и 
реконструкције путева; припрема анализе, 
извештаје и информације из свог делокруга; 
учествује у пројектовању објеката из 
своје области; учествује у раду комисије 
за технички преглед објеката, прикупља 
потребну документацију и сагласности 
за изградњу инвестиционих објеката из 
своје области; обрађује документацију 
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и друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу – техничко 
технолошке науке-дипломирани инжењер 
грађевине, 3 године радног искуства у 
струци, важећа лиценца Инжењерске 
коморе Србијеу области грађевинског 
инжењерства.    

48. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА I
Звање: Саветник     
број службеника: 1

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

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 

за послове  надзора над изградњом и 
одржавањем комуналне инфраструктуре 
из своје области; врши стручни надзор над 
изградњом инвестиционих објеката; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу – 
техничко-технолошке науке- дипломирани 
инжењер грађевине, (у обиму од најмање 
240ЕСПБ), 5 година радног искуства у 
струци, важећа лиценца Инжењерске 
коморе Србије у области грађевинског 
инжењерства.    

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

Опис послова: Обавља послове припре-
мања анализа, извештаја, информација и 
других стручних и аналитичких материјала 
на основу одговарајућих података у циљу 
утврђивања чињеничног стања у делокругу 
области. Одговоран је да учествује у 
изради дугорочних, средњерочних планова, 
годишњих програма и финансијских 
планова Градске управе; врши стручни 
надзор над изградњом инвестиционих 
објеката; врши коначан обрачун изведених 
радова; учествује у раду комисије 
за технички преглед објеката; врши 
утврђивање чињеница на терену; учествује 
у састављању пројектних задатака; обавља 
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50. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА II
Звање: Mлађи саветник    
број службеника: 1

Опис посла:  Учествује у обављању 
послова одржавања зелених јавних 
површина, паркова, дрвореда, градске 
плаже, учествује у припремању извештаја и 
информација о утврђеним програмима рада, 
доставља извештаје  реализацији задатих 
активности, учествује у изради дугорочних, 
средњерочних планова, годишњих 
програма и финансијских планова Градске 
управе, обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника Градске 
управе.

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

51. ПОСЛОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА И 
ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈА 
ЕНЕРГЕТИКЕ 
Звање: Саветник     
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове стручног 
надзора над изградњом инвестиционих 
објеката; учествује у раду комисије за 
технички преглед објеката; врши пријаву 

студијама у трајању од најмање четири 
године на Интердисциплинарним, 
М у л т у д и с ц и п л и н а р н и м , 
Трансдисциплинарним (ИМТ) и 
двопредметним студијима - дипломирани 
инжењер пејсажне архитектуре или мастер 
инжењер пејсажне архитектуре (у обиму од 
најмање 240ЕСПБ)или у области техничко-
технолошких наука, 3  године радног 
искуства у струци.  

49. ПОСЛОВИ САНИТАРНИХ 
МЕРА ОДРЖАВАЊА И 
УКЛАЊАЊАВИШЕГОДИШЊИХ 
СТАБАЛА
Звање: Mлађи саветник    
број службеника: 1

Опис посла:  Обавља послове спровођења 
санитарних мера одржавања и уклањања 
вишегодишњих стабала, прави годишње 
планове неге и одржавања дрворедних 
садница на територији града, обавља 
евидентирање захтева грађана и прослеђује 
исте на реализацију, обавља и друге послове 
по налогу  начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу 
Техничко-тенолошких наука или Природно-
математичких наука (у обиму од најмање 
240ЕСПБ), 1 година радног искуства у 
струци или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 1. 
ст. 1. и 2. Закона. 
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реализацију, обавља и друге послове по 
налогу начелника Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању, електро смера, 
5 године радног искуства у струци, 

53. АДМИНИСТРАТИВНО – 
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 
Звање: Виши референт    
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове на 
прибављању инвестиционо-техничке 
документације; подноси све захтеве у 
обједињеној процедури кроз Централни 
информациони систем за електронско 
поступање везане за инвестиционо 
техничку документацију, изградњу објеката 
и употребу објеката; врши обрачун 
доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта у оквиру обједињене процедуре 
кроз Централни информациони систем 
за електронско поступање; прима захтеве 
и обрађује документацију потребну за 
технички преглед објеката; учествује у 
поступку јавних набавки из свог делокруга 
рада; води интерну архиву техничке 
документације; обавља и друге послове по 
налогу начелника Градске управе.

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

штете  осигураних  објеката из свог  
делокруга рада; прикупља потребну 
документацију и сагласности за изградњу 
инвестиционих објеката из своје области; 
врши утврђивање чињеница на терену;  
учествује у састављању пројектних 
задатака и консултацијама у току израде 
инвестиционо техничке документације; 
обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника Градске 
управе

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

52. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА И 
ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
Звање: Виши референт    
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове одржавања 
јавне расвете и електро инсталација на 
пешачком мосту и предлаже и спроводи мере 
за обезбеђење њихове функционалности, 
врши коначан обрачун изведених радова 
на редовном одржавању јавне расвете и 
утрошку електричне енергије на јавној 
расвети и семафорима, учествује у изради 
дугорочних, средњорочних планова, 
годишњих програма и финансијских  
планова Градске управе, учествује у 
поступку јавних набавки из свог делокруга 
рада, обавља послове пријема и обраде 
захтева грађана и прослеђује исте на 
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СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И 
ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

55. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА 
СЛУЖБЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И 
ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Звање: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послoва: Обавља послове руково-
ђења, организовања и планирања рада 
Службе, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у 
служби; стара се о законитом, правилном и 
благовременом обављању послова у служби; 
координира послове везане за планирање, 
припрему и реализацију развојних 
пројеката и капиталних инвестиција у 
области јавне инфраструктуре, остварује 
сарадњу и координира рад  службе са радом 
других служби Градске управе; обавља и 
друге послове по налогу начелника Градске 
управе.

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

54. ПОСЛОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
И ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Звање: Самостални саветник   
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове 
припремања и реализације развојних 
пројеката и капиталних инвестиција у 
области јавне инфраструктуре, припремања 
анализа, извештаја, информација и других 
стручних и аналитичких материјала на 
основу одговарајућих података у циљу 
утврђивања чињеничног стања у делокругу 
области. Учествује у изради инвестиционо 
техничке документације; учествује у 
пројектовању објеката из области изградње 
инфраструктуре. Одговоран је за послове  
надзора над изградњом и одржавањем 
комуналне инфраструктуре из своје области; 
врши стручни надзор над изградњом 
инвестиционих објеката; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе и 
начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије),  у 
образовно научном пољу-техничко-
технолошке науке (у обиму од најмање 
240ЕСПБ), најмање 5 година радног 
искуства у струци, важећа лиценца 
Инжењерске коморе Србије Србијеу 
области грађевинског инжењерства.    
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допринос, канализација, легализација), 
књижи задужења у складу са обрачуном 
односно донетим решењем, књижи 
уплате накнада у аналитичкој евиденцији 
Управе. Води евиденцију закупа локација 
на јавном земљишту у циљу постављања 
мањих монтажних објеката-киоска. Књижи 
задужења у складу са уговором, уплате 
поизводима и прати реализацијуистих. 
У аналитичкој  евиденцији Градске 
управе књижи задужења по уговорима 
о отуђењу грађевинског земљишта и 
уплате по изводима. Врши усаглашавање 
аналитичке евиденције поменутих јавних 
прихода са одговарајућим евиденцијама 
у финансијском књиговодству трезора 
Града. Врши слање опомена за ненаплаћена 
потраживања и припрема финансијску 
документацију за закључивање споразума о 
одлагању-репрограму дуга  за ненаплаћена  
јавне приходе.  Обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

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

56. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ 
ПОСЛОВИ 
Звање: Саветник     
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове праћења 
финансијске реализације пројеката; 
учествује у припремама за израду Плана 
капиталних инвестиција Управе. Саставља 
књиговодствене исправе; обавља послове 
из области рачуноводства. Одговоран 
је за праћење законских прописа и 
стручне литературе у вези финансијско-
материјалног пословања. Обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Службе и  
начелника Градске управе.

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

57. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ У 
ОБЛАСТИ JAВНИХ ПРИХОДА
Звање: Млађи сарадник    
број службеника: 1

Опис послова: Обавља послове евиденције 
и праћења наплате потраживања по 
основу накнада које представљају 
изворне приходе Града, а у надлежности 
су Градске управе за опште и заједничке 
послове и имовину. Води аналитичку 
евиденцију обвезника накнада за уређење 
грађевинског земљишта (комунални 
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59. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Звање: Виши референт    
број службеника: 1

Опис посла:  Обавља послове пријема 
и отпремања поште за потребе Службе, 
обрађивање и сређивање аката, предмета 
и документације везане за послове из 
области финансија, имовине и грађевинског 
земљишта, архивира предмете, обавља 
послове фотокопирања, скенирања, обавља 
и друге послове по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

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

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

Опис послови: Прати и тумачи важеће 
прописе, припрема делове мишљења у вези 
са применом прописа и општих аката у 
области имовине и грађевинског земљишта, 
даје правне савете и мишљења у вези 
примене прописа из области имовине и 
грађевинског земљишта, учествује у изради 
уговора за потребе Градске управе, израђује 
предлоге аката о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању грађевинским 
земљиштем и другим непокретним 
стварима у јавној својини града, учествује 
у изради програма уређивања, прибављања 
и отуђења грађевинског земљишта и прати 
његову реализацију, спроводи поступке 
лицитације ради давања у закуп и отуђења 

58. ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ     
Звање: Виши референт                                              
број службеника: 1

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

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању - економског или 
трговачког смера, 5 година радног искуства 
у струци. 
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вођење евиденције о истим, израђивање 
споразума о репрограму дуга, припремање 
документације за утужење и прослеђивање 
исте Градском правобранилаштву.

Услови: Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова,  основним 
струковним студијама, односно на студијама 
у трајању до три године у образовно 
научном пољу Друштвено-хуманистичких 
наука и најмање 3 године радног искуства 
у струци.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

62.РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места                     
број намештеника: 1

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

грађевинског земљишта, координира 
активности и покреће поступке у вези са 
грађевинским земљиштем пред РГЗ СКН, 
стара се о упису непокретности у јавну 
својину града, обавља послове у вези 
успостављања и одржавања јединствене 
евиденције непокретности у јавној својини 
Града и доставља прописане извештаје у 
вези са имовином надлежним органима, 
припрема предмете за покретање судских 
поступака и прослеђује их Градском 
правобранилаштву, обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

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

61. ПОСЛОВИ ЕВИДЕНЦИЈЕ У 
ОБЛАСТИ ИМОВИНЕ
Звање: Сарадник     
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове попуњавања 
НЕП ЈС образаца, преузимање података од 
РГЗ СКН и других надлежних институција 
у вези са пословима евиденције у области 
имовине града, израда потврда и других 
аката из области службе, праћења наплате 
потраживања по основу накнада које 
представљају изворне приходе Града а у 
надлежности су Градске управе за опште 
и заједничке послове и имовину, слање 
опомена за ненаплаћена потраживања и 
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Води евиденцију уласка и изласка странака 
(уписивање у књигу евиденције  презимена 
и имена странке и сврху доласка). Врши 
контролу запослених лица при уласку и 
изласку из зграде, контролу лица која не раде 
у Градским управама при уласку и изласку 
из зграде. Рукују техничким средствима 
за физичко и против пожарно обезбеђење 
зграде, обавља и друге послове  по налогу  
руководиоца Службе и начелника Градске 
управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању, техничког 
смера, 1 година радног искуства у струци

65. ПОСЛОВИ КОНОБАРА 
Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места                    
број намештеника: 1

Опис посла: Обавља послуживање јела, 
пића и напитака, стара се о  чистоћи ситног 
инвентара и осталог прибора у ресторану, 
води евиденцију о утрошеним средствима 
репрезентације од стране постављених 
лица, обавља и друге послове по налогу 
руководиоца службе и начелника Градске 
управе

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању угоститељског 
или економског смера, 1 година радног 
искуства у струци

66.-69. ПОСЛОВИ ВОЗАЧА 
Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места                    
број намештеника: 4

Опис посла: Обавља превоз лица на основу 

по налогу  начелника Градске управе.

Услови:средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног и 
техничког смера, 1 година радног искуства 
у струци.

63. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА 
УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА – ДОМАР  
Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места                    
број намештеника: 1

Опис посла: Стара се о одржавању и 
исправности уређаја и опреме у пословним 
просторијама органа града и предузима 
мере за њихову поправку, поправљању и 
одржавању водо-инсталације, санитарних 
чворова, одржавање и поправљање 
инвентара у зградама Градских органа, 
обезбеђивање озвучења и по потреби 
снимање седница у салама органа Града. 
Пријављивање уочених недостатака 
руководиоцу Службе и  други послови  по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању, електро или 
машинског смера, 1 година радног искуства 
у струци.

64. ПОСЛОВИ ПОРТИРА 
Звање: Намештеник – Четврта врста 
радних места            
број намештеника: 1

Опис посла: Врши послове обезбеђења 
зграда града Сремска Митровица и 
припадајућих објеката, контролише улазак 
лица у зграду, прима и упућује  странке. 
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послове Градоначелника и Градског већа и 
вези са тим обавља стручне послове у циљу 
извршења надлежности Градоначелника 
утврђених законом, подзаконским актима, 
Статутом Града и другим општим актима 
Града; израђује предлоге појединачних 
аката, која доноси Градоначелник, осим 
ако за њихову израду није утврђена 
посебна надлежност неке друге службе или 
градске управе; разматра поднеске упућене 
Градоначелнику и припрема релевантне 
одговоре; стара се о благовременом 
достављању података, списа и исправа, када 
то захтевају надлежни органи Републике, 
односно Аутономне покрајине, агенције, 
независне институције и сл.; прати прописе 
и у договору са руководиоцем Службе за 
послове Градоначелника и Градког већа 
идентификује новине које се тичу локалне 
самоуправе; прима странке и поучава исте 
у којој процедури могу остварити одређена 
права пред градским органима и службама, 
као и пред установама и јавним предузећима 
основаним од стране Града; обавља и 
друге послове по налогу Градоначелника и 
начелника Градске управе.

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

путног налога издатог од стране Руководиоца 
Службе. Стара се о чистоћи возила. Води 
евиденцију пређених километара, обавља 
и друге послове по налогу руководиоца 
службе и начелника Градске управе.

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

70.-72. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА 
ХИГИЈЕНЕ РАДНИХ ПРОСТОРИЈА 
Звање: Намештеник  - Пета врста 
радних места                              
број намештеника:3

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

Услови: основно образовање.

СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

73. ПОСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ 
ПОМОЋИ
Звање: Саветник     
број службеника: 1

Опис посла: пружа бесплатну правну помоћ 
у складу са Законом о бесплатној правној 
помоћи, пружа опште правне информације 
и попуњава формуларе странкама, сарађује 
са лицима које одобравају бесплатну 
правну помоћ,  сарађује са Службом за 
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7. ПОСЛОВИ ЗА ОДНОСЕ СА 
ЈАВНОШЋУ
Звање: Млађи саветник    
број службеника: 1

Опис послова: Редовно извештава јавност 
о раду и активностима Градоначелника 
и других органа, организација и служби 
града; организује скупове за медије 
(конференције за новинаре) и друге 
медијске догађаје (media events); остварује 
интерну и екстерну комуникацију; прати 
писање дневне и периодичне штампе о 
догађајима у граду; организује изреду 
промотивних материјала; одржава сталну 
комуникацију са представницима медија; 
спроводи активности из домена односа 
са јавношћу и обавља и друге послове по 
налогу Градоначелника и начелника Градске 
управе за опште и заједничке послове и 
имовину.

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

8. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА 
МАНИФЕСТАЦИЈА
Звање: Млађи саветник    
број службеника: 1

Опис послова: Води календар свих 
манифестација у Граду, координира 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛИКА

1.-5. ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Број функционера: 5

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

6. ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА
Звање: Саветник     
број службеника: 1

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

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

10. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Звање: Референт     
број службеника: 1

Опис послова: Врши евидентирање 
и пријаву грађана који се обраћају 
Градоначелнику, стара се о благовременом 
заказивању састанака и седница; успоставља 
телефонске везе; врши пријем поште за 
Градоначелника и обавља и друге послове 
по налогу Градоначелника и начелника 
Градске управе за опште и заједничке 
послове и имовину.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању економског 
смера, 3 године радног искуства у струци.  

11. ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ 
СЕКРЕТАРА
Звање: Млађи референт    
број службеника: 1

Опис послова: Врши требовање 
канцеларијског материјала за потребе 
Кабинета Градоначелника; одговара на 
мејлове упућене Градоначелнику преко 
апликације „Питајте Градоначелника“; 
скупља и складишти дневну и периодичну 
штампу; врши архивирање предмета 
отворених на Градоначелника; обавља и 
друге техничке послове као и послове по 
налогу Градоначелника и начелника Градске 
управе за опште и заједничке послове и 
имовину.

Услови: средње образовање стечено у 

Градским управама поводом организовања 
манифестација под покровитељством 
Града; пружа стручну помоћ јавном 
и приватном сектору у организовању 
манифестација; сарађује са координатором 
за односе са јавношћу у циљу промовисања 
манифестација као и са координатором 
пројеката у циљу проналажења спонзора и 
прибављања новчаних средстава. Обавља 
и друге послове по налогу Градоначелника 
и начелника Градске управе за опште и 
заједничке послове и имовину.

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

9. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ У 
КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Звање: Референт     
број службеника: 1

Опис послова: Обавља административне 
послове за потребе Кабинета 
Градоначелника, обавља послове у вези 
процедура за добијање виза, пасоша и 
службених исправа потребних за путовање 
Градоначелника и функционера; припрема, 
преводи и стара се о штампању позивница, 
писама и слично; обавља и друге послове 
по налогу Градоначелника и начелника 
Градске управе за опште и заједничке 
послове и имовину.
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13. ПОСЛОВИ ВОЗАЧА
Звање: Намештеник – четврта врста 
радних места          
број намештеника: 1

Опис послова:  Врши превоз Градона-
челника и функционера; стара се о 
чистоћи возила; води евиденцију пређених 
километара и обавља и друге послове по 
налогу Градоначелника и начелника Градске 
управе за опште и заједничке послове и 
имовину.

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању техничког 
смера, испит за возача „Б“ категорије.“

Члан 4.

 Мења се члан 30. тако да гласи:
„Услов за рад на радним местима под 
редним бројем од 3. до 41. и од 44. до 61. 
као и 73. је положен државни стучни испит 
у складу са чланом 17. овог Правилника.
 Услов за рад на радним местима под 
редним бројем од 17. до 33. је поред испита 
из става 1. овог члана и положен посебан 
стучни испит за матичара и овлашћење за 
обављање послова матичара.
 Услов за рад на радном месту под 
редним бројем 6. је поред испита из става 
1. овог члана и положен стручни испит о 
практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду 
и положен стручни испит из области 
противпожарне заштите.“

Члан 5.

 Мења се члан 50.тако да сада гласи:
„Радна места у Градској управи за саобраћај, 

четворогодишњем трајању економског 
смера, 6 месеци радног искуства у струци.  

12. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА 
ПРОЈЕКАТА
Звање: Саветник     
број службеника: 1

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

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу 
Друштвено-хуманистичких наука ( у обиму 
од најмање 240ЕСПБ), 3 године радног 
искуства у струци.  
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инжењерство или у образовно научном 
пољу Друштвено хуманистичке науке (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ), положен 
државни стручни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

2. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Звање: положај у II групи  
Број службеника на положају: 0
 
Опис посла: Заменик начелника 
представља и заступа Градску управу, 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно 
обављање послова из делокруга Градске 
управе, организује, обједињава и усмерава 
рад Градске управе, односно запослених и 
постављених лица, даје упутства и смернице 
за рад унутрашњих организационих 
јединица у погледу начина извршавања 
послова и задатака, доноси и потписује 
акте Градске управе у складу са законом, 
Статутом и Одлуком о градским управама, 
поставља и разрешава руководиоце 
унутрашњих организационих јединица, и 
др. лица у складу са актом о организацији 
и систематизацији радних места у Градској 
управи, одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима из рада и по основу рада 
запослених лица у Градској управи, стара 
се о обезбеђивању материјалних и других 
услова за ефикасан рад, врши и друге 
послове у складу са законом, Статутом, 
одлукама Скупштине града, Градског већа 
и градоначелника,  замењује начелника у 
случају његове одсутности или спречености 
да обавља своју дужност, обавља и друге 
послове по налогу начелника Градске 
управе и Градоначелника. 

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 

комуналне и инспекцијске послове су 
следећа:

1. НАЧЕЛНИК 
Звање: положај у I групи  
Број службеника на положају: 1
 
Опис посла: Начелник представља и заступа 
Градску управу, обезбеђује законито, 
ефикасно и стручно обављање послова 
из делокруга Градске управе, организује, 
обједињава и усмерава рад Градске управе, 
односно запослених и постављених лица, 
даје упутства и смернице за рад унутрашњих 
организационих јединица у погледу 
начина извршавања послова и задатака, 
доноси и потписује акте Градске управе у 
складу са законом, Статутом и Одлуком о 
градским управама, поставља и разрешава 
руководиоце унутрашњих организационих 
јединица, и др. лица у складу са актом о 
организацији и систематизацији радних 
места у Градској управи, одлучује о 
правима, обавезама и одговорностима из 
рада и по основу рада запослених лица у 
Градској управи, стара се о обезбеђивању 
материјалних и других услова за ефикасан 
рад, врши и друге послове у складу са 
законом, Статутом, одлукама Скупштине 
града, Градског већа и Градоначелника. 
Обавља и послове лица овлашћеног за 
вршење ннспекцијског надзора у складу са 
Законом о угоститељству.

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

4. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ        
Звање: Виши референт                                       
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове пријема 
поште за начелника, заменика начелника и 
запослене, припрему поште за експедицију, 
обрађивање и архивирање предмета 
заведених на начелника, вођење евиденције 
присутности на раду, сарађивање са 
архивом, писарницом, услужним центром 
и другим службама, израда трансакција за 
зараде запослених, заказивање састанака за 
начелника Градске управе, мање сложене 
стручно-оперативне, административне и 
њима сличне послове, као и дуге послове 
по налогу начелника Градске управе.

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

академске студије, специјалистичке 
струковне студије),  односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу Техничко 
технолошке науке-област саобраћајно 
инжењерство или у образовно научном 
пољу Друштвено хуманистичке науке (у 
обиму од најмање 240ЕСПБ), положен 
државни стручни испит и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

3. НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Звање: Самостални саветник   
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове израде нацрта 
свих нормативних аката које предлаже ова 
Градска управа, координацију у поступку 
припреме нацрта аката из надлежности 
Градске управе, управно-правне послове 
учествовања у припреми појединачних 
управних аката и других појединачних 
аката предвиђених законом, статутом и 
општим актима, припремање инструкција и 
упутстава за припрему прописа, студијско-
аналитичке послове,  припремање 
извештаја, информација, праћења и 
анализе прописа којима се уређују 
области из надлежности Градске управе, 
израда нацрта решења у свим предметима 
која доноси начелник Градске управе, 
решавање у управном поступку, пружање 
стручне помоћи запосленима у Градској 
управи у вођењу управног поступка и 
обављању других послова, предлагање и 
давање мишљења о потребним мерама за 
ефикасан и успешан развој и активности 
из надлежности Градске управе, старање 
о спровођењу одлука начелника Градске 
управе, као и други послови по налогу 
начелника Градске управе.
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применом прописа у области изградње 
објеката и предузимање мера у складу 
са овлашћењима утврђеним законом и 
другим прописима, градским одлукама 
у овој области, израђивање периодичних 
и годишњих планова рада, извештавање 
непосредног руководиоца о стању на 
терену, учествовање у изради градских 
одлука из ове области, и друге послове по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

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

9. ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА 
Звање:Самостални саветник                   
Број службеника:1                                                            
                       
Опис посла: Обавља послове надзора 
над обављањем послова локалног превоза 
поверених законом: ванлинијског превоза 
путника, линијског и ванлинијског превоза 
ствари, превоза за сопствене потребе лица и 
ствари и ауто-такси превоза као и обављање 
послова из изворног делокруга града који 
су му стављени у надлежност одлукама 
Скупштине града и других послова по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Управе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена, (дипломско-

I СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ

5. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА 
СЛУЖБЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ
Звање:Самостални саветник                   
Број службеника: 1

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

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и 
специјалистичке академске студије)  по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, најмање пет година 
радног искуства уструци, 5 година радног 
искуства на пословима инспекцијског 
надзора.

6.-8.  ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ИНСПЕКТОРА                            
Звање: Самостални саветник                              
Број службеника: 3

Опис посла: Обавља послове надзора над 
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о заштити животне средине, физичке науке, 
или у образовно-научном пољу техничко-
технолошке науке – биотехничке науке 
(пољопривреда и шумарство) и технолошко 
инжењерство (у обиму од најмање 
240ЕСПБ) и 5 година радног искуства у 
струци.

11-12. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ 
ИНСПЕКТОРА 
Звање: Саветник                                                                        
Број службеника: 2

Опис посла: Обавља послове надзора у 
једноставнијим предметима над применом 
прописа у области комуналне делатности 
(пречишћавање и дистрибуција воде, 
пречишћавање и одвођење атмосферских 
и отпадних вода, производња и снабдевање 
паром и топлом водом, одржавање чистоће, 
уређење и одржавање паркова, зелених 
и рекреационих површина, уређење и 
одржавање гробља и др.), предузимање мера 
прописаних законом и градских одлукама, 
покретање одговарајућих поступака пред 
другим надлежним органима, издавање 
прекршајног налога за прекршаје утврђене 
градским одлукама и друге послове по 
налогу руководиоца Службе и начелника 
Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 
(четири) године у образовно научно 
пољу – Друштвено-хуманистичких 
наука, Техничко-технолошких наука 
или Природно математичких наука или 
у научном пољу интердисциплинарних, 

академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 
године у образовно научном пољу 
техничко-технолошке науке-саобраћајно  
инжењерство (у обиму од најмање 
240ЕСПБ) и 5 година радног искуства у 
струци.

10. ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Звање: Самостални саветник                             
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове надзора над 
спровођењем прописа из области заштите 
животне средине, старање о унапређењу 
и заштити животне средине у складу 
са овлашћењима прописаних законом, 
предлагање мера за решавање појединих 
питања из ове области, посебно из области 
заштите ваздуха, заштите вода, заштите 
природних добара, биљног и животињског 
света као и заштите од претеране буке, 
остваривање потребне сарадње са сродним 
органима и организацијама, предузимање 
мера у складу са овлашћењима утврђених 
законом у изради појединачних аката и 
решења из области заштите животне средине 
и други послови по налогу руководиоца 
Службе и начелника Управе. 

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године 
у образовно-научном пољу природно-
математичке науке – биолошке науке, науке 
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имају број евидентиран у картотеци, давање 
месечних прегледа кретања предмета по 
организационим јединицама, скенирање 
предмета, пријем поште од достављача 
предузећа, установа и других организација, 
по потреби обављање послова техничког 
секретара и друге послове по налогу 
руководиоца Службе и начелника Градске 
управе.

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

15.ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 
Звање: Самостални саветник 
број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове контроле 
поступања установе у погледу примене 
закона, других прописа и општих 
аката, осим контроле која се односи 
на стручно-педагошку проверу рада 
установе; врши контролу  испуњености  
услова  за  почетак  рада установе, као 
и за проширење делатности, предузима 
мере ради остваривања права и обавеза 
ученика и родитеља, наставника, васпитача 
или стручног сарадника и директора; 
контролише поступак уписа и поништава 
га ако је спроведен супротно закону; 
контролише испуњеност прописаних 
услова за спровођење испита; врши 
преглед прописане евиденције коју води 
установа; утврђује чињенице у поступку 
поништавања јавних исправа које издаје 
школа; налаже отклањање неправилности 
и недостатака; наређује извршавање 
прописане мере уколико није извршена; 
забрањује спровођење радњи у установи 
које су супротне закону; подноси пријаву 

мултидисциплинарних и трансдисци-
плинарних (ИМТ) и двопредметне студије(у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ) и 3 (три) 
године радног искуства у струци.

13. ПОСЛОВИ НАДЗОРНИКА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ I
Звање: Виши референт                                 
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове поступања 
по налогу надлежног инспектора, по 
потреби одлазак на терен са надлежним 
инспектором, свакодневни обилазак 
терена и извештавање о стању на терену 
надлежног инспектора  и други послови по 
налогу инспектора, руководиоца Службе и 
начелника Управе.

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

14. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ
Звање:Виши референт                                     
Број службеника:   1

Опис посла: Обавља послове пријема 
странака и давања обавештења у вези 
права и обавеза, пријем поднесака, 
указивање странкама на недостатке у 
поднесцима, обавештавање странака о 
роковима решавања по захтевима, послове 
пријема поднесака, аката и документације 
у оквиру обједињене процедуре, завођење 
предмета у електронском и писаном 
облику, формирање предмета према врсти 
предмета, повезивање приспелих аката која 
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Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије),  односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године у образовно научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука-област 
правне науке (у обиму од најмање 240ЕСПБ) 
и 5 година радног искуства у струци.

17. -22. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ 
МИЛИЦИОНАРА 
Звање:  Виши референт                                 
Број службеника:  6

Опис посла: Обавља послове одржавања 
комуналног и другог законом уређеног 
реда од значаја за комуналну делатност, 
вршење контроле над применом закона 
и других прописа и општих аката из 
области комуналне и других делатности из 
надлежности града, остваривање надзора 
у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају у складу са законом 
и прописима града, заштиту животне 
средине, културних добара, локалних 
путева, улица и других јавних објеката 
од значаја за град, подршку спровођења 
прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у граду, очување градских 
добара и извршавање других задатака из 
надлежности града, изрицање мандатне 
казне када је за то овлашћена прописима 
града и обавља друге послове по налогу 
начелника комуналне милиције и начелника 
градске управе.

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

надлежном органу за учињено кривично 
дело или привредни преступ, односно 
подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка;  обавештава други орган о 
потреби предузимања мера за које је 
надлежан; припрема информације и 
извештаје о раду; обавља и друге послове 
по налогу начелника Градске управе
 
Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и 
специјалистичке академске студије)  по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у рајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и најмање пет 
година радног искуства уструци.

II СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ 
МИЛИЦИЈЕ

16.НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ 
МИЛИЦИЈЕ
Звање:  Самостални саветник                                 
Број службеника: 0

Опис посла:  Обавља послове 
руковођења, организовања и планирања 
рада Службе, обезбеђује законито, 
ефикасно истручно обављање послова 
из делокруга радакомуналне милиције, 
даје стручна упутства и налоге за рад 
комуналној милицији, стара се оњиховој 
пуној запослености, координира сарадњу 
комуналне милиције и градских инспекција, 
припрема посебне извештаје и обавља и 
друге послове по налогу начелника градске 
управе.
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III СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈ

24. ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА 
СЛУЖБЕ ЗА САОБРАЋАЈ
Звање: Самостални саветник                             
Број службеника: 1

Опис посла: Обавља послове руковођења, 
организовања и планирања рада Службе, 
давање стручних упутстава запосленима у 
примени прописа у области  саобраћаја и  у 
комуналној области, учествовање у изради 
општих и појединачних аката из делокруга 
рада Службе, припремање извештаја и 
информација и друге послове по налогу 
начелника Градске управе. 

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

25-26. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИЈА
Звање: Саветник                                                                
Број службеника:2

Опис посла: Обухватају учествовање 
у изради финансијског плана Градске 
управе, праћење реализације финансијског 
плана Градске управе, вршење контроле 
исправности и веродостојности 
рачуноводствених исправа у складу са 

у струци.

23. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 
У СЛУЖБИ КОМУНАЛНЕ 
МИЛИЦИЈЕ
Звање: Виши референт
Број службеника: 1

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

Услови: средње образовање стечено у 
четворогодишњем трајању друштвеног или 
техничког смера и 5 година  радног искуства 
у струци.
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закључених за потребе Градске управе, 
учествовање у припреми и усаглашавању 
података за периодичне и годишње 
извештаје о извршењу буџета, учестовање у 
израђивању појединачних аката која доноси 
Начелник управе, обављање и других 
послова по налогу руководиоца Службе и 
начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 
(четири) године у образовно научно 
пољу – Друштвено-хуманистичких 
наука, Техничко-технолошких наука 
или Природно математичких наукаили 
у научном пољу интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и 
трансдисциплинарних (ИМТ) и 
двопредметне студије(у обиму од најмање 
240 ЕСПБ) и 1 године радног искуства у 
струци или најмање пет година проведених 
у радном односу код послодавца из члана 1. 
ст. 1. и 2. Закона.“

Члан 6.

 Мења се члан 51. тако да сад гласи:
  „Услов за рад на радним местима 
под редним бројем од 3. до 27. је положен 
државни стучни испит у складу са чланом 
17. овог Правилника.
 Услов за рад на радним местима под 
редним бројем од 5. до 12. и 15. је поред 
испита из става 1. овог члана и положен 
испит за инспектора.

важећим прописима, праћење реализације 
уговора закључених за потребе Градске 
управе, учествовање у припреми и 
усаглашавању података за периодичне и 
годишње извештаје о извршењу буџета, 
праћење утрошка средстава у односу на 
план, израђивање појединачних аката 
која доноси Начелник управе, обављање 
и других послова по налогу руководиоца 
Службе и начелника Градске управе.

Услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 
(четири) године у образовно научно 
пољу – Друштвено-хуманистичких 
наука, Техничко-технолошких наука 
или Природно математичких наукаили 
у научном пољу интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и 
трансдисциплинарних (ИМТ) и 
двопредметне студије(у обиму од најмање 
240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног искуства 
у струци.

27. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ 
ФИНАНСИЈА II
Звање: Млађи саветник                                           
Број службеника: 1

Опис посла: Обухватају учествовање 
у изради финансијског плана Градске 
управе, учествовање у праћењу реализације 
финансијског плана Градске управе, 
учествовање у контроли исправности 
и веродостојности рачуноводствених 
исправа у складу са важећим прописима, 
учествовање у праћењу реализације уговора 
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Члан 7.

            У свему осталом Правилник остаје 
неизмењен.
 
 

Члан 8.

 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Сремска Митровица“.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
Број:110-11/2020-III
Дана:09.03.2020. године                                                      
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
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