Сремска Митровица
23.12.2019

Година XI
број 18

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2019.
годину: 2.000,00 динара

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

325.

Члан 1.

На основу члана 43. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС”,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019), члана 32. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),
члана 15. став 1. тачка 1. и члана 41. став 1.
тачка 2. Статута Града Сремска Митровица
(„Сл. лист Града Сремска Митровица“
бр. 3/2019 и 5/2019), Скупштина града
Сремска Митровица на седници одржаној
дана 23.12.2019. године, д о н е л а је

Укупни приходи и примања и
пренета средства, као и расходи и издаци
буџета Града Сремска Митровица за 2020.
годину (у даљем тексту: буџет) утврђују
се у износу од 3.408.771.000,00 динара.
Члан 2.
Приходи и примања и расходи и
издаци буџета Града Сремска Митровица
за 2020. годину, састоје се од:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 15. став 1.
тачка 1. и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019), Скупштина града Сремска Митровица на седници
одржаној дана 23.12.2019. године, д о н е л а је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања и пренета средства, као и расходи и издаци буџета Града
Сремска Митровица за 2020. годину (у даљем тексту: буџет) утврђују се у износу од
3.408.771.000,00 динара.
Члан 2.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета Града Сремска Митровица за 2020.
годину, састоје се од:
Опис
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из додатних прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

2

Износ
2
3.295.634.444,00
3.132.744.444,00
3,090,070,444.00
42.674.000,00
0,00
162.890.000,00
3.214.371.000,00212
3.212.371.000,00
2.793.446.000,00
2.749.323.000,00
44.123.000,00
418.925.000,00
411.947.000,00
6.978.000,00
0,00
83.263.444,00
0,00
83.263.444,00
0,00
100.000.000,00
13.136.556,00
196.400.000,00
-83.263.444,00
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис

Економ. класиф.

Износ

1

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.

3.295.634.444,00

Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Други порески приходи
Непорески приходи, у чему:
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
приходи од продаје добара и услуга
Меморандумске ставке
Донације
Трансфери
Примања од продаје нефинансијске имовине

71
711
711180
713
714
716
74

77
731+732
733
8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви
1.7. Трансфери
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.1. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине

2.172.511.948,00
1.507.000.000,00
0,00
486.000.000,00
119.011.948,00
50.000.000,00
434.959.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.273.496,00
162.890.000,00
3.212.371.000,00

4
41
42
44
45
47
48+49+464+465
48+49+464+465
463
5
62

2.793.446.000,00
667.970.000,00
1.400.989.000,00
9.150.000,00
48.500.000,00
42.100.000,00
124.903.000,00
168.294.000,00
331.540.000,00
418.925.000,00
0,00
100.000.000,00

61
611
612
613
6211

0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
196.400.000,00
196.400.000,00
196.000.000,00
0,00
0,00
0,00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 13)

3

13.136.556,00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)

3

0,00

3

92
91
911
912

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019
-3-

Члан 3.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Шифра
програма
1101
1102
1501
1502
0101
0401
0701
2001
2002
2003
0901
1801
1201
1301
0602
2101

Назив програма

у динарима

Износ

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Програм 2. Комуналне делатности
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Програм 6. Заштита животне средине
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Програм 8. Предшколско образовање и васпитање
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Програм 10. Средње образовање и васпитање
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Програм 12. Здравствена заштита
Програм 13. Развој културе и информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Укупно за БК

133.364.000,00
311.330.000,00
500.000,00
17.031.000,00
219.946.000,00
43.005.000,00
345.293.000,00
335.623.000,00
324.879.000,00
114.683.000,00
124.663.000,00
81.008.000,00
353.186.000,00
222.060.000,00
703.542.000,00
78.658.000,00
3.408.771.000,00

Члан 4.
Буџет за 2020. годину састоји се од:
1. Приходи и примања у износу од
2. Расхода и издатака у износу од
3. Буџетског суфицит у износу од

3.295.634.444,00 динара
3.212.371.000,00 динара
83.263.444,00 динара

Буџетски суфицит настао је као разлика између укупног износа текућих прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих
расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 83.263.444,00 динара.
Потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од 196.000.000,00 динара
обезбедиће се делом из буџетског суфицита у износу од 83.263.444,00 динара, нераспоређеног
вишка прихода из претходних година у износу од 13.136.556,00 динара и примања од
задуживања у износу од 100.000.000,00 динара.
Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 20.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене
апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава.
Решење доноси Градоначелник на основу предлога Градске управе за буџет и локални
економски развој.
Члан 6.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 5.000.000,00 динара.
4
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Градско веће одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене
утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему, на предлог Градске управе за буџет и локални
економски развој.
Члан 7.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020., 2021. и 2022. годину,
исказани су у следећем прегледу:
- у динарима
Ек.
Р.
клас. бр.
1
511

2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Опис

2020

2021

2022

3
4
6
6
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
177,540,000.00 150,500,000.00 93,600,000.00
Градска управа за саобраћај,комуналне и
инспекцијске послове - ПРОЈЕКАТ: Безбедност
саобраћаја
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2024
Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
Изградња канализационе мреже у Лаћарку
5.000.000,00
3.000.000,00
0,00
Година почетка финансирања пројекта: 2007
Година завршетка финансирања пројекта: 2021
Укупна вредност пројекта: 441.616.136,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
5.000.000,00
3.000.000,00
Градска управа за инфраструктуру и имовину Изградња капела у месним заједницама
26.300.000,00
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2020
Укупна вредност пројекта: 30.300.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
26.300.000,00
Изградња Oсновне школе „Јован Поповић“
143.340.000,00
0,00
0,00
Година почетка финансирања пројекта: 2018
Година завршетка финансирања пројекта: 2020
Укупна вредност пројекта: 341.584.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
69.595.000,00
- из буџета АП Војводине
73.745.000,00
Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана
300.000,00
80.000.000,00 50.000.000,00
Година почетка финансирања пројекта: 2019
Година завршетка финансирања пројекта: 2023
Укупна вредност пројекта: 140.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
300.000,00
80.000.000,00 50.000.000,00
Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта
"Добрица Милутиновић"
100.000,00
50.000.000,00 20.000.000,00
Година почетка финансирања пројекта: 2020
Година завршетка финансирања пројекта: 2022
Укупна вредност пројекта: 70.100.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
100.000,00
50.000.000,00 20.000.000,00

5

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019
-5-

7. Месна заједница „Ноћај“- изградња капеле
Година почетка финансирања пројекта: 2021
Година завршетка финансирања пројекта: 2022
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
8. Реновирање Дома културе у Месној заједници
„Кузмин“

Година почетка финансирања пројекта: 2021
Година завршетка финансирања пројекта: 2022
Укупна вредност пројекта: 21.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
9. Пословно спортски центар "Пинки"-реконструкција
спољне стаклене зид завесе
Година почетка финансирања пројекта: 2021
Година завршетка финансирања пројекта: 2022
Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

14.000.000,00

7.000.000,00

14.000.000,00

7.000.000,00

0,00

11.600.000,00

11.600.000,00

Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ-једногодишњи
511

Зграде и грађевински објекти
1. Градска управа за здравствену и социјалну
заштиту-Изградња амбуланте у Шашинцима
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
2. Капитално одржавање зграда, објеката, путева,
водовода,пројектно планирање
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
3. Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-Куповина објекта за потребе образовањаДом војске
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
4. Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-ПРОЈЕКАТ:Инфраструктура у оквиру
стамбеног комплекса за снаге безбедности
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
5. Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-ПРОЈЕКАТ:Одржавање спортске
инфраструктуре
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
6. Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-ПРОЈЕКАТ:Санација објекта Бубамара ПУ"Пчелица"
Извори финансирања:
- из буџета Републике Србије
7. Градска управа за опште и заједничке послове и
имовину-ПРОЈЕКАТ:Санација објекта вртића у
Лаћарку
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета

6

187.284.000,00

30.750.474,00

2.000.000,00

7.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.300.000,00
79.510.000,00
79.510.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
21.240.000,00
15.240.000,00
6.000.000,00
2.034.000,00
2.034.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
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512

463

8. Предшколска установа "Пчелица"-Пројктно
планирање за легализацију вртића
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
9. Пословно спортски центар "Пинки"-Kaпитално
одржавање
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
10. Пословно спортски центар "Пинки"-Пројектно
планирање
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
11. Туристичка организација града-Пројектна
документација кружних токова Римских царева
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
12. Музеј Срема-Унапређење музеолошке делатности
Сремска Митровица трговиште у Срему
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
- из буџета Републике Србије
13. Реконструкција путне инфраструктуре на
територији месне заједнице Никола Тесла
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
14. Месна заједница Салаш Ноћајски-Изградња
фекалне канализацијеканализације
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
15. Изградња капеле у месној заједници Ноћај
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
16. Реконструкција путева у насељу Криваја
Мачванска Митровица
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета
УКУПНО 511
В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опрема
1. Опрема за саобраћај
- из текућих прихода буџета
- из додатних прихода буџетских корисника
2. Административна опрема
- из текућих прихода буџета
- из додатних прихода буџетских корисника
3. Остала опрема
- из текућих прихода буџета
- из додатних прихода буџетских корисника
УКУПНО 512
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
Капитални трансфери другим нивоима власти
1. Основно образовање - машине и опрема
2. Средње образовање -зграде и грађевински објекти
3. Средње образовање - машине и опрема
4. ШОСО"Радивој Поповић"-машине и опрема
УКУПНО 463
УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

7

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.040.474,00

0,00

1.200.000,00
300.000,00
300.000,00
600.000,00
600.000,00
500.000,00
500.000,00

1.104.686,00
2.935.788,00
4.710.000,00

0,00

4.710.000,00
20.000.000,00

0,00

20.000.000,00
2.000.000,00

0,00

2.000.000,00
0,00

2.000.000,00

364,824,000.00

181,250,474.00

2.000.000,00
95,600,000.00

31.796.000,00
3.203.000,00
2.803.000,00
400.000,00
7.452.000,00
5.740.000,00
1.712.000,00
21.141.000,00
20.190.000,00
951.000,00
31.796.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.509.000,00
550.000,00
959.000,00
250.000,00
750.000,00
2.509.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399.129.000,00

181.250.474,00

95.600.000,00

8

730000
733000

716000

714000

713000

712000

300
700000
710000
711000

Класа/
Категорија/
Група

733141
733144

716110

714430
714510
714540
714550
714560
714570

713120
713310
713420

712110

711110
711120
711140
711180
711190

Конто

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Самодопринос
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
Порез на фонд зарада
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнада за коришћење добара од општег интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Општинске и градске комуналне таксе
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса на фирму
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Средства из
буџета
0,38
92,03
64,70
44,88
38,03
2,53
0,45
0,30
3,57
0,31
0,31
14,47
11,91
0,42
2,14
3,54
0,16
1,46
0,25
0,20
1,49
0,00
1,49
1,49
15,64
15,64
2,77
0,71

Структура %

План за 2020.

12.599.556,00
3.090.070.444,00
2.172.511.948,00
1.507.000.000,00
1.277.000.000,00
85.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
120.000.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
486.000.000,00
400.000.000,00
14.000.000,00
72.000.000,00
119.011.948,00
5.280.000,00
48.900.000,00
8.231.000,00
6.600.000,00
50.000.000,00
948,00
50.000.000,00
50.000.000,00
525.273.496,00
525.273.496,00
93.000.000,00
24.000.000,00

Приходи и примања буџета по изворима, утврђују се у следећим износима и то:

Члан 8.

-7-

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
осталих извора
финанaнсирања
буџетских
корисника
537.000,00
42.674.000,00
0,00
0,00

13.136.556,00
3.132.744.444,00
2.172.511.948,00
1.507.000.000,00
1.277.000.000,00
85.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
120.000.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
486.000.000,00
400.000.000,00
14.000.000,00
72.000.000,00
119.011.948,00
5.280.000,00
48.900.000,00
8.231.000,00
6.600.000,00
50.000.000,00
948,00
50.000.000,00
50.000.000,00
525.273.496,00
525.273.496,00
93.000.000,00
24.000.000,00

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА
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910000

900000

840000

820000

800000
810000

745000

743000

742000

740000
741000

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

7+8+9

3+7+8+9

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Камате на средства консолидованог рачуна трезора града
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Накнада за заштиту животне средине
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи одзакупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике
Приходи од продаје добара и услуга
Таксе у корист нивоа градова
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга
Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним
активностима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова

911440

841140

823140

811140

745140

743320
743340

742370

742120
742140
742240
742250
742340

741140
741510
741520
741530
741590

733146
733148
733242

-8-

3.357.670.000,00

3.345.070.444,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

105.000.000,00
105.000.000,00

40.400.000,00
30.000.000,00
10.400.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
155.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00

11.500.000,00
254.994.496,00
141.779.000,00
392.285.000,00
153.700.638,00
30.000,00
9.270.638,00
77.700.000,00
65.000.000,00
1.700.000,00
138.184.362,00
5.000.000,00
97.684.000,00
16.000.362,00
13.500.000,00
6.000.000,00

100,00

99,62

51.101.000,00

50.564.000,00

0,00

2,98
2,98

0,00

7.890.000,00
7.890.000,00
0,00

7.890.000,00
0,00

0,00

0,00

13.090.000,00

29.584.000,00

42.674.000,00

42.674.000,00
0,00

2,98

3,13
3,13

1,20
0,89
0,31
1,79
0,02
4,62
1,49
1,49
0,00

0,00

0,34
7,59
4,22
11,68
0,05
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
4,12
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00

3.408.771.000,00

3.395.634.444,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

40.400.000,00
30.000.000,00
10.400.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
162.890.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.890.000,00
7.890.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00

13.090.000,00

11.500.000,00
254.994.496,00
141.779.000,00
434.959.000,00
153.700.638,00
30.000,00
9.270.638,00
77.700.000,00
65.000.000,00
1.700.000,00
180.858.362,00
5.000.000,00
127.268.000,00
16.000.362,00
13.500.000,00
6.000.000,00
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Текуће поправке и одржавање

Материјал

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

Отплата домаћих камата

Пратећи трошкови задуживања

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Субвенције приватним финансијским институцијама

Субвенције приватним предузећима

СУБВЕНЦИЈЕ

Трансфери осталим нивоима власти

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

Остале дотације и трансфери

426000

420000

441000

444000

440000

451000

452000

454000

450000

463000

464000

465000

Стални трошкови

421000

Специјализоване услуге

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

410000

425000

Награде запосленима и остали посебни расходи

416000

424000

Накнаде трошкова за запослене

415000

Услуге по уговору

Социјална давања запосленима

414000

423000

Накнаде у натури

413000

Трошкови путовања

Социјални доприноси на терет послодавца

412000

422000

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

1

411000

Опис

Економ.
класиф.

10
54.539.000,00

69.496.000,00

320.040.000,00

48.500.000,00

21.000.000,00

500.000,00

27.000.000,00

9.150.000,00

100.000,00

9.050.000,00

1.366.152.444,00

103.433.000,00

148.152.000,00

356.283.444,00

388.434.000,00

31.730.000,00

338.120.000,00

638.293.000,00

14.917.000,00

17.323.000,00

7.222.000,00

4.839.000,00

86.956.000,00

507.036.000,00

3

Средства из
буџета
01

868.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.045.000,00

4.363.200,00

3.498.000,00

3.464.000,00

11.397.800,00

2.520.000,00

1.802.000,00

8.677.000,00

22.000,00

27.000,00

513.000,00

176.000,00

1.164.000,00

6.775.000,00

4

Средства из
сопствених извора
04

Издаци буџета по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то:

Члан 9.

-9-

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.791.556,00

379.000,00

0,00

2.919.556,00

2.982.000,00

0,00

1.511.000,00

21.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.074.000,00

17.926.000,00

5

Средства из
осталих извора

55.407.000,00

69.496.000,00

331.540.000,00

48.500.000,00

21.000.000,00

500.000,00

27.000.000,00

9.150.000,00

100.000,00

9.050.000,00

1.400.989.000,00

108.175.200,00

151.650.000,00

362.667.000,00

402.813.800,00

34.250.000,00

341.433.000,00

667.970.000,00

14.939.000,00

17.350.000,00

7.735.000,00

5.015.000,00

91.194.000,00

531.737.000,00

6

Укупно
7

1,63

2,04

9,73

1,42

0,62

0,01

0,79

0,27

0,00

0,27

41,10

3,17

4,45

10,64

11,82

1,00

10,02

19,60

0,44

0,51

0,23

0,15

2,68

15,60

Структура
(%)
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Накнаде за социјалну заштиту из буџета

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Дотације невладиним организацијама

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

Новчане казне и пенали по решењу судова

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Средства резерве

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ
КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Зграде и грађевински објекти

Машине и опрема

Култивисана имовина

Нематеријална имовина

ОСНОВНА СРЕДСТВА

Залихе робе за даљу продају

ЗАЛИХЕ

Земљиште

ПРИРОДНА ИМОВИНА

Отплата главнице домаћим кредиторима

Отплата главнице за финансијски лизинг

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

472000

470000

481000

482000

483000

485000

480000

499000

490000

511000

512000

514000

515000

510000

523000

520000

541000

540000

611000

614000

610000

УКУПНО

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

2

1

460000

Опис

Економ.
класиф.

3.169.791.444,00

196.400.000,00

400.000,00

196.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

256.168.000,00

2.860.000,00

2.530.000,00

28.733.000,00

222.045.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

141.933.000,00

30.450.000,00

3.000.000,00

3.986.000,00

104.497.000,00

31.120.000,00

31.120.000,00

444.075.000,00

3

Средства из
буџета
01
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41.584.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.923.000,00

325.000,00

0,00

2.598.000,00

0,00

0,00

0,00

1.361.000,00

0,00

25.000,00

1.236.000,00

100.000,00

710.000,00

710.000,00

868.000,00

4

Средства из
сопствених извора
04

197.395.556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.590.000,00

3.590.000,00

143.244.000,00

0,00

0,00

465.000,00

142.779.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.270.000,00

10.270.000,00

11.500.000,00

5

Средства из
осталих извора

3.408.771.000,00

196.400.000,00

400.000,00

196.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

3.590.000,00

3.590.000,00

402.335.000,00

3.185.000,00

2.530.000,00

31.796.000,00

364.824.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

143.294.000,00

30.450.000,00

3.025.000,00

5.222.000,00

104.597.000,00

42.100.000,00

42.100.000,00

456.443.000,00

6

Укупно

5,76

0,01

5,75

0,38

0,38

0,11

0,11

11,80

0,09

0,07

0,93

10,70

0,73

0,73

4,20

0,89

0,09

0,15

3,07

1,24

1,24

13,39

100,00

7

Структура
(%)
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0401

0101

1502

1501

1102

1
1101

0401-0001
0401-0002

0101-0001
0101-0002

1502-0001
1502-П1

1501-0003

1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0006
1102-0008
1102-П1

1101-0001
1101-0002
1101-0003

2

Програмска
Програм активност/
Пројекат

Шифра

3
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких и просторних планова
Управљање грађевинским земљиштем
Програм 2. Комуналне делатности
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одржавање гробаља и погребне услуге
Управљање и снабдевање водом за пиће
ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним заједницама
Програм 3. Локални економски развој
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
ПРОЈЕКАТ: ГАСТРО-ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине

Назив

Издаци по програмској структури утврђени су у следећим износима:

Члан 10.

- 11 -

4
133.364.000,00
27.920.000,00
29.024.000,00
76.420.000,00
311.330.000,00
126.980.000,00
69.730.000,00
40.000.000,00
10.000.000,00
38.320.000,00
26.300.000,00
500.000,00
500.000,00
17.031.000,00
15.531.000,00
1.500.000,00
219.946.000,00
197.946.000,00
22.000.000,00
43.005.000,00
10.900.000,00
8.905.000,00

Средства из
буџета
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Сопствени и
други
приходи
7
133.364.000,00
27.920.000,00
29.024.000,00
76.420.000,00
311.330.000,00
126.980.000,00
69.730.000,00
40.000.000,00
10.000.000,00
38.320.000,00
26.300.000,00
500.000,00
500.000,00
17.031.000,00
15.531.000,00
1.500.000,00
219.946.000,00
197.946.000,00
22.000.000,00
43.005.000,00
10.900.000,00
8.905.000,00

Укупна
средства

8
3,91
0,82
0,85
2,24
9,13
3,72
2,04
1,17
0,29
1,12
0,77
0,01
0,01
0,50
0,46
0,04
6,45
5,80
0,65
1,26
0,32
0,26

Структура
%
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1801

0901

2003

2002

2001

0701

ПРОЈЕКАТ: Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге
безбедности

0701-П1

1801-0001
1801-0002
1801-0003

0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006

2003-0001

2002-0001
2002-П2

2001-П2
2001-П3

2001-П1

2001-0001

ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Бубамара "ПУ Пчелица" у Сремској
Митровици
ПРОЈЕКАТ: Санација објекта "ПУ Пчелица" у Лаћарку
ПРОЈЕКАТ: Инклузија деце у раном развоју
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа
ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе - Јован Поповић
Програм 10. Средње образовање и васпитање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породици са децом
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

60.000.000,00

Јавни градски и приградски превоз путника

0701-0004

0701-П4

136.700.000,00

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

8.000.000,00
475.000,00
324.879.000,00
181.539.000,00
143.340.000,00
114.683.000,00
114.683.000,00
124.663.000,00
40.881.000,00
6.967.000,00
5.000.000,00
29.130.000,00
6.400.000,00
36.285.000,00
81.008.000,00
78.008.000,00
1.700.000,00
1.300.000,00

2.034.000,00

8.000.000,00
333.996.000,00
323.487.000,00

140.593.000,00

345.293.000,00

0701-0002

12.100.000,00
6.000.000,00
100.000,00
5.000.000,00

Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада
ПРОЈЕКАТ: Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

0401-0004
0401-0005
0401-0006
0401-П1
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0,00
527.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
1.627.000,00
1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.000.000,00
1.002.000,00
324.879.000,00
181.539.000,00
143.340.000,00
114.683.000,00
114.683.000,00
124.663.000,00
40.881.000,00
6.967.000,00
5.000.000,00
29.130.000,00
6.400.000,00
36.285.000,00
81.008.000,00
78.008.000,00
1.700.000,00
1.300.000,00

2.034.000,00

8.000.000,00
335.623.000,00
324.587.000,00

60.000.000,00

136.700.000,00

140.593.000,00

345.293.000,00

12.100.000,00
6.000.000,00
100.000,00
5.000.000,00

0,23
0,00
9,53
5,32
4,20
3,36
3,36
3,65
1,20
0,20
0,15
0,85
0,19
1,06
2,38
2,29
0,05
0,04

0,06

0,23
9,85
9,52

1,76

4,01

4,12

10,12

0,35
0,18
0,00
0,15
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2101

0602

1301

1201

Подршка предшколском и школском спорту
Функционисање локалних спортских установа
Спровођење омладинске политике
ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана
ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортске инфраструктуре
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско правобранилаштво
Инспекцијски послови
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Функционисање Скупштине
Функционисање извршних органа
Подршка раду извршних органа власти и Скупштине

1301-0002
1301-0004
1301-0005
1301-П1
1301-П2

2101-0001
2101-0002
2101-0003

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0001

0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0006
0602-0009
0602-0010
0602-П1

ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест
ПРОЈЕКАТ - Фестивал беседништва SIRMIUM LUX VERBI
ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"
Програм 14. Развој спорта и омладине

3.357.670.000,00

16.960.000,00
89.043.000,00
2.190.000,00
300.000,00
21.240.000,00
703.542.000,00
327.086.000,00
78.812.000,00
205.550.000,00
7.009.000,00
50.385.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
9.700.000,00
78.658.000,00
40.511.000,00
28.704.000,00
9.443.000,00

70.000.000,00

3.576.000,00
710.000,00
100.000,00
199.733.000,00

22.710.000,00

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

1201-0004

1201-П1
1201-П2
1201-П4

3.100.000,00

Унапређење система очувања и предстаављања културно-историјског
наслеђа

326.039.000,00
250.902.000,00
44.941.000,00

1201-0003

1201-0001
1201-0002

Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
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16.960.000,00
111.370.000,00
2.190.000,00
300.000,00
21.240.000,00
703.542.000,00
327.086.000,00
78.812.000,00
205.550.000,00
7.009.000,00
50.385.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
9.700.000,00
78.658.000,00
40.511.000,00
28.704.000,00
9.443.000,00

70.000.000,00

3.576.000,00
710.000,00
100.000,00
222.060.000,00

22.710.000,00

3.100.000,00

353.186.000,00
278.049.000,00
44.941.000,00

51.101.000,00 3.408.771.000,00

0,00
22.327.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
22.327.000,00

0,00

0,00

27.147.000,00
27.147.000,00
0,00

100,00

0,50
3,27
0,06
0,01
0,62
20,63
9,59
2,31
6,03
0,21
1,48
0,59
0,15
0,28
2,31
1,19
0,84
0,28

2,05

0,10
0,02
0,00
6,51

0,67

0,09

10,36
8,15
1,32
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1
110
2101

Број
позиције

15

0003
10/0
11/0
12/0

Активност
110
110
110

Извори финансирања за раздео 1:
Приходе из буџета
СКУПШТИНА ГРАДА

Подршка раду извршних органа власти и скупштине
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
414000 Социјална давања запосленима

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за раздео

2
110
2101

01
1

Извори финансирања за функцију 110:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Функционисање скупштине
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
414000 Социјална давања запосленима
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
426000 Материјал
465000 Остале дотације и трансфери
481000 Дотације невладиним организацијама
0001
Функционисање скупштине

Укупно за функц. клас.

Раздео
Функц. клас.
Програм

Опис

СКУПШТИНА ГРАДА
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Економ.
класиф.

01
110

Активност
0001
110
1/0
110
2/0
110
3/0
110
4/0
110
5/0
110
6/0
110
7/0
110
8/0
110
9/0
Укупно за активност

Шифра
функц.
класиф.
Раздео
Функц. клас.
Програм

5.362.000,00
920.000,00
80.000,00

40.511.000,00
40.511.000,00

40.511.000,00
40.511.000,00

1.960.000,00
336.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
34.030.000,00
380.000,00
254.000,00
3.271.000,00
40.511.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

5.362.000,00
920.000,00
80.000,00

40.511.000,00

40.511.000,00

1.960.000,00
336.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
34.030.000,00
380.000,00
254.000,00
3.271.000,00
40.511.000,00

Укупно

Средства буџета у износу од 3.357.670.000,00 динара и средства из додатних прихода буџетских корисника у износу од
51.101.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Члан 11.

II ПОСЕБАН ДЕО
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0,16
0,03
0,00

1,19

1,19

0,06
0,01
0,00
0,00
0,00
1,00
0,01
0,01
0,10
1,19

Структура
(%)
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16

4
110
2101

0002

Активност

Извори финансирања за раздео 3:
Приходе из буџета
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Функционисање извршних органа

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за раздео

Раздео
Функц. клас.
Програм

01
3

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за функцију 110:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Функционисање извршних органа
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
422000
Трошкови путовања
423000
Услуге по уговору
465000
Остале дотације и трансфери
0002
Функционисање извршних органа

01
110

Активност
0002
110
17/0
110
18/0
110
19/0
110
20/0
110
21/0
110
22/0
110
23/0
110
24/0
Укупно за активност

19.464.000,00
19.464.000,00

19.464.000,00
19.464.000,00

3.921.000,00
672.000,00
80.000,00
24.000,00
4.000.000,00
350.000,00
8.020.000,00
2.397.000,00
19.464.000,00

9.443.000,00
9.443.000,00

9.443.000,00
9.443.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

Извори финансирања за раздео 2:
Приходе из буџета
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

87.000,00
2.390.000,00
110.000,00
494.000,00
9.443.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Опис

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за раздео

3
110
2101

01
2

Укупно за функц. клас.

Раздео
Функц. клас.
Програм

01
110

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
110
13/0
415000
110
14/0
423000
110
15/0
426000
110
16/0
465000
Укупно за активност
0003
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19.464.000,00

19.464.000,00

3.921.000,00
672.000,00
80.000,00
24.000,00
4.000.000,00
350.000,00
8.020.000,00
2.397.000,00
19.464.000,00

9.443.000,00

9.443.000,00

87.000,00
2.390.000,00
110.000,00
494.000,00
9.443.000,00

Укупно

0,57

0,57

0,11
0,02
0,00
0,00
0,12
0,01
0,24
0,07
0,57

0,28

0,28

0,00
0,07
0,00
0,01
0,28

Структура
(%)
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17

0001
37/0

Активност
130

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Опште услуге
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

42.000.000,00

Укупно за раздео

6
130
0602

7.009.000,00
7.009.000,00

Извори финансирања за раздео 5:
Приходе из буџета
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

01
5

Раздео
Функц. клас.
Програм

7.009.000,00
7.009.000,00

Укупно за функц. клас.

4.799.000,00
823.000,00
80.000,00
87.000,00
650.000,00
480.000,00
90.000,00
7.009.000,00

Извори финансирања за функцију 330:
Приходе из буџета
Судови

Општинско/градско правобранилаштво
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
423000
Услуге по уговору
465000
Остале дотације и трансфери
482000
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
0004
Општинско/градско правобранилаштво

9.240.000,00
9.240.000,00

01
330

Активност
0004
330
30/0
330
31/0
330
32/0
330
33/0
330
34/0
330
35/0
330
36/0
Укупно за активност

Извори финансирања за раздео 4:
Приходе из буџета
ГРАДСКО ВЕЋЕ

9.240.000,00
9.240.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3.977.000,00
681.000,00
130.000,00
3.915.000,00
537.000,00
9.240.000,00

Опис

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Функционисање извршних органа

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за раздео

5
330
0602

01
4

Укупно за функц. клас.

Раздео
Функц. клас.
Програм

01
110

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
110
25/0
411000
110
26/0
412000
110
27/0
415000
110
28/0
423000
110
29/0
465000
Укупно за активност
0002
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42.000.000,00

7.009.000,00

7.009.000,00

4.799.000,00
823.000,00
80.000,00
87.000,00
650.000,00
480.000,00
90.000,00
7.009.000,00

9.240.000,00

9.240.000,00

3.977.000,00
681.000,00
130.000,00
3.915.000,00
537.000,00
9.240.000,00

Укупно

1,23

0,21

0,21

0,14
0,02
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,21

0,27

0,27

0,12
0,02
0,00
0,11
0,02
0,27

Структура
(%)
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411
1501

Укупно за функц. клас.

Функц. клас.
Програм

205.550.000,00
205.550.000,00

Извори финансирања за функцију 170:
Приходе из буџета
Трансакције јавног дуга

Општи економски и комерцијални послови
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

01
170

9.050.000,00
100.000,00
196.000.000,00
400.000,00
205.550.000,00

Трансакције јавног дуга
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сервисирање јавног дуга
441000
Отплата домаћих камата
444000
Пратећи трошкови задуживања
611000
Отплата главнице домаћим кредиторима
614000
Отплата главнице за финансијски лизинг
0003
Сервисирање јавног дуга

170
0602

137.574.000,00
137.574.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

7.203.000,00
650.000,00
750.000,00
1.020.000,00
12.250.000,00
200.000,00
5.630.000,00
4.541.000,00
3.830.000,00
3.000.000,00
30.000.000,00
200.000,00
1.300.000,00
112.574.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

Активност
0003
170
53/0
170
54/0
170
55/0
170
56/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Стална буџетска резерва
499000
Средства резерве
0010
Стална буџетска резерва

Активност
0010
130
52/0
Укупно за активност

Извори финансирања за функцију 130:
Приходе из буџета
Опште услуге

Текућа буџетска резерва
499000
Средства резерве
0009
Текућа буџетска резерва

01
130

Опис

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Активност
0009
130
51/0
Укупно за активност

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
130
38/0
412000
130
39/0
413000
130
40/0
414000
130
41/0
415000
130
42/0
421000
130
43/0
422000
130
44/0
423000
130
45/0
465000
130
46/0
481000
130
47/0
483000
130
48/0
485000
130
49/0
512000
130
50/0
515000
Укупно за активност
0001
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205.550.000,00

9.050.000,00
100.000,00
196.000.000,00
400.000,00
205.550.000,00

137.574.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

7.203.000,00
650.000,00
750.000,00
1.020.000,00
12.250.000,00
200.000,00
5.630.000,00
4.541.000,00
3.830.000,00
3.000.000,00
30.000.000,00
200.000,00
1.300.000,00
112.574.000,00

Укупно

6,03

0,27
0,00
5,75
0,01
6,03

4,03

0,15
0,15

0,59
0,59

0,21
0,02
0,02
0,03
0,36
0,01
0,17
0,13
0,11
0,09
0,88
0,01
0,04
3,30

Структура
(%)

Број 18
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- 18 Шифра
Број
Економ.
Опис
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Активност
0003
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
411
57/0
452000
Субвенције приватним финансијским институцијама
Укупно за активност
0003
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Укупно за функц. клас.
Глава
Функц. клас.
Програм

6.01
160
0602

Активност
0002
160
58/0
160
59/0
160
60/0
160
61/0
160
62/0
160
63/0
160
64/0
160
65/0
Укупно за активност

01
411

Средства из буџета
01
500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за функцију 411:
Приходе из буџета
Општи економски и комерцијални послови

500.000,00
500.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање месних заједница
421000
Стални трошкови
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
426000
Материјал
482000
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
512000
Машине и опрема
515000
Нематеријална имовина
0002
Функционисање месних заједница

10.772.000,00
39.660.000,00
7.266.000,00
12.304.000,00
7.795.000,00
30.000,00
935.000,00
50.000,00
78.812.000,00

Укупно за функц. клас.

01
160

Извори финансирања за функцију 160:
Приходе из буџета
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

78.812.000,00
78.812.000,00

Укупно за главу

01
6.01

Извори финансирања за главу 6.01:
Приходе из буџета
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

78.812.000,00
78.812.000,00

Укупно за раздео

01
6

Раздео
Функц. клас.
Програм

7
620
1101

Активност
0001
620
66/0
Укупно за активност

Извори финансирања за раздео 6:
Приходе из буџета
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

422.436.000,00
422.436.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Развој заједнице
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
424000
Специјализоване услуге
0001
Просторно и урбанистичко планирање

19

25.590.444,00
25.590.444,00

Средст
сопствених

Укупно за раздео

Извори финансирања за раздео 7:
Приходе из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Извори финансирања за функцију 620:
Приходе из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Развој заједнице

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
463000
Трансфери осталим нивоима власти
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
0002
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Дневне услуге у заједници
481000
Дотације невладиним организацијама
0003
Дневне услуге у заједници

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
463000
Трансфери осталим нивоима власти
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Активност
0002
090
78/0
090
79/0
Укупно за активност

Активност
0003
090
80/0
Укупно за активност

Активност
090
090

0004
81/0
82/0

Једнократне помоћи и други облици помоћи
463000
Трансфери осталим нивоима власти
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи

Активност
0001
090
76/0
090
77/0
Укупно за активност

Раздео
Функц. клас.
Програм

20

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Социјална заштита некласификована на другом месту
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

01
13
7

Укупно за функц. клас.

8
090
0901

01
13
620

Шифра
Број
Економ.
Опис
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Активност
0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова
620
67/0
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
620
68/0
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
620
69/1
413000
Накнаде у натури
620
70/0
414000
Социјална давања запосленима
620
71/0
415000
Накнаде трошкова за запослене
620
72/0
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
620
73/0
422000
Трошкови путовања
620
74/0
423000
Услуге по уговору
620
75/0
465000
Остале дотације и трансфери
Укупно за активност
0002
Спровођење урбанистичких и просторних планова

- 19 -

25.530.000,00
1.200.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

3.017.000,00
500.000,00
3.517.000,00

23.481.000,00
1.480.000,00
24.961.000,00

54.614.444,00

54.614.444,00

54.614.444,00

54.614.444,00

15.538.000,00
2.665.000,00
100.000,00
420.000,00
370.000,00
1.286.000,00
50.000,00
6.400.000,00
2.195.000,00
29.024.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.400.000,00
0,00

0,00
0,00

3.450.000,00
0,00
3.450.000,00

5.650.000,00
10.270.000,00
15.920.000,00

2.329.556,00
2.329.556,00

2.329.556,00
2.329.556,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

27.930.000,00
1.200.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

6.467.000,00
500.000,00
6.967.000,00

29.131.000,00
11.750.000,00
40.881.000,00

56.944.000,00

56.944.000,00

15.538.000,00
2.665.000,00
100.000,00
420.000,00
370.000,00
1.286.000,00
50.000,00
6.400.000,00
2.195.000,00
29.024.000,00

Укупно

0,82
0,04

0,15
0,15

0,19
0,01
0,20

0,85
0,34
1,20

1,67

1,67

0,46
0,08
0,00
0,01
0,01
0,04
0,00
0,19
0,06
0,85

Структура
(%)
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Мртвозорство
424000
Специјализоване услуге
0002
Мртвозорство

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
426000
Материјал
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
0003
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Активност
0002
760
99/0
Укупно за активност

Активност
0003
760
100/0
760
101/0
Укупно за активност

Здравство некласификовано на другом месту
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционисање установа примарне здравствене заштите
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
464000
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
511000
Зграде и грађевински објекти
0001
Функционисање установа примарне здравствене заштите

760
1801

Активност
0001
760
94/0
760
95/0
760
96/0
760
97/0
760
98/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за функцију 090:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Социјална заштита некласификована на другом месту

Подршка деци и породици са децом
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
423000
Услуге по уговору
426000
Материјал
465000
Остале дотације и трансфери
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
0006
Подршка деци и породици са децом

Активност
0006
090
84/0
090
85/0
090
86/0
090
87/0
090
88/0
090
89/0
090
90/0
090
91/0
090
92/0
090
93/0
Укупно за активност

01
07
13
090

Подршка реализацији програма Црвеног крста
481000
Дотације невладиним организацијама
0005
Подршка реализацији програма Црвеног крста

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Опис

Активност
0005
090
83/0
Укупно за активност

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0004
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300.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00

1.700.000,00
1.700.000,00

290.000,00
845.000,00
77.000,00
69.496.000,00
7.300.000,00
78.008.000,00

102.893.000,00

102.893.000,00

14.365.000,00
2.464.000,00
220.000,00
465.000,00
400.000,00
235.000,00
3.026.000,00
150.000,00
1.600.000,00
13.360.000,00
36.285.000,00

6.400.000,00
6.400.000,00

26.730.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.500.000,00
9.270.000,00
21.770.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2.400.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

300.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00

1.700.000,00
1.700.000,00

290.000,00
845.000,00
77.000,00
69.496.000,00
7.300.000,00
78.008.000,00

124.663.000,00

14.365.000,00
2.464.000,00
220.000,00
465.000,00
400.000,00
235.000,00
3.026.000,00
150.000,00
1.600.000,00
13.360.000,00
36.285.000,00

6.400.000,00
6.400.000,00

29.130.000,00

Укупно

0,01
0,03
0,04

0,05
0,05

0,01
0,02
0,00
2,04
0,21
2,29

3,65

0,42
0,07
0,01
0,01
0,01
0,01
0,09
0,00
0,05
0,39
1,06

0,19
0,19

0,85

Структура
(%)
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560
0401

0001
114/0
115/0

Функц. клас.
Програм

Активност
560
560

Укупно за функц. клас.

Управљање заштитом животне средине
424000
Специјализоване услуге
481000
Дотације невладиним организацијама

Заштита животне средине некласификована на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извори финансирања за функцију 421:
Приходе из буџета
Пољопривреда

Мере подршке руралном развоју
451000
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
0002
Мере подршке руралном развоју

Активност
0002
421
113/0
Укупно за активност

22

01
421

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
426000
Материјал
451000
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
465000
Остале дотације и трансфери
0001
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Активност
0001
421
102/0
421
103/0
421
104/1
421
105/0
421
106/0
421
107/0
421
108/0
421
109/1
421
110/0
421
111/0
421
112/0
Укупно за активност

9
421
0101

Укупно за раздео

Раздео
Функц. клас.
Програм

Извори финансирања за раздео 8:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

01
07
13
8

Опис

Укупно за функц. клас.

Економ.
класиф.

Извори финансирања за функцију 760:
Приходе из буџета
Здравство некласификовано на другом месту

Број
позиције

01
760

Шифра
функц.
класиф.
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5.900.000,00
5.000.000,00

219.946.000,00
219.946.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

6.341.000,00
1.088.000,00
100.000,00
130.000,00
1.000.000,00
7.290.000,00
162.560.000,00
10.000.000,00
3.800.000,00
5.000.000,00
637.000,00
197.946.000,00

183.901.000,00

183.901.000,00

81.008.000,00
81.008.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.500.000,00
9.270.000,00
21.770.000,00

0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

5.900.000,00
5.000.000,00

219.946.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

6.341.000,00
1.088.000,00
100.000,00
130.000,00
1.000.000,00
7.290.000,00
162.560.000,00
10.000.000,00
3.800.000,00
5.000.000,00
637.000,00
197.946.000,00

205.671.000,00

81.008.000,00

Укупно

0,17
0,15

6,45

0,65
0,65

0,19
0,03
0,00
0,00
0,03
0,21
4,77
0,29
0,11
0,15
0,02
5,80

6,03

2,38

Структура
(%)
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451
0701

0002
130/0

Функц. клас.
Програм

Активност
451

Укупно за функц. клас.

Активност
0006
130
119/0
130
120/0
130
121/0
130
122/0
130
123/0
130
124/0
130
125/0
130
126/0
130
127/0
130
128/0
130
129/0
Укупно за активност

Извори финансирања за раздео 9:
Приходе из буџета
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Извори финансирања за функцију 560:
Приходе из буџета
Заштита животне средине некласификована на другом месту

239.751.000,00
239.751.000,00

19.805.000,00
19.805.000,00

100.000,00
690.000,00
8.115.000,00
8.905.000,00

10.900.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
Приходе из буџета
Опште услуге

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
425000
Текуће поправке и одржавање

Друмски саобраћај
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

01
130

Инспекцијски послови
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
422000
Трошкови путовања
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
426000
Материјал
465000
Остале дотације и трансфери
0006
Инспекцијски послови

82.693.000,00

50.385.000,00
50.385.000,00

24.292.000,00
4.166.000,00
200.000,00
210.000,00
825.000,00
461.000,00
120.000,00
13.591.000,00
2.580.000,00
500.000,00
3.440.000,00
50.385.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕМЛАДИНУ
Опште услуге
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно за раздео

10
130
0602

01
9

Укупно за функц. клас.

Раздео
Функц. клас.
Програм

Управљање заштитом животне средине

Опис

Праћење квалитета елемената животне средине
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
0002
Праћење квалитета елемената животне средине

01
560

Активност
0002
560
116/0
560
117/0
560
118/0
Укупно за активност

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0001
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82.693.000,00

50.385.000,00

24.292.000,00
4.166.000,00
200.000,00
210.000,00
825.000,00
461.000,00
120.000,00
13.591.000,00
2.580.000,00
500.000,00
3.440.000,00
50.385.000,00

239.751.000,00

19.805.000,00

100.000,00
690.000,00
8.115.000,00
8.905.000,00

10.900.000,00

Укупно

2,42

1,48

0,71
0,12
0,01
0,01
0,02
0,01
0,00
0,40
0,08
0,01
0,10
1,48

7,03

0,58

0,00
0,02
0,24
0,26

0,32

Структура
(%)
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Функц. клас.
Програм

24

Јавни градски и приградски превоз путника
423000
Услуге по уговору
0004
Јавни градски и приградски превоз путника

Извори финансирања за функцију 510:
Приходе из буџета
Управљање отпадом

Укупно за функц. клас.

01
660

Извори финансирања за функцију 660:
Приходе из буџета
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

Одржавање гробаља и погребне услуге
421000
Стални трошкови
424000
Специјализоване услуге
0006
Одржавање гробаља и погребне услуге

Активност
0006
660
139/0
660
140/0
Укупно за активност

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

01
510

Управљање комуналним отпадом
421000
Стални трошкови
0005
Управљање комуналним отпадом

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
421000
Стални трошкови
0003
Одржавање чистоће на површинама јавне намене

660
1102

Извори финансирања за функцију 451:
Приходе из буџета
Друмски саобраћај

Управљање отпадом
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

01
451

Активност
0003
660
138/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Активност
0005
510
137/0
Укупно за активност

510
0401

Укупно за функц. клас.

Опис

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Пројекат
0701-04 Безбедност саобраћаја
451
132/0
423000
Услуге по уговору
451
133/0
425000
Текуће поправке и одржавање
451
134/0
426000
Материјал
451
135/0
511000
Зграде и грађевински објекти
451
136/0
512000
Машине и опрема
Укупно за пројекат
0701-04
Безбедност саобраћаја

Активност
0004
451
131/0
Укупно за активност

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0002
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50.000.000,00
50.000.000,00

9.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

227.393.000,00
227.393.000,00

1.200.000,00
600.000,00
800.000,00
2.500.000,00
2.900.000,00
8.000.000,00

136.700.000,00
136.700.000,00

82.693.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

50.000.000,00

9.000.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00

40.000.000,00
40.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

227.393.000,00

1.200.000,00
600.000,00
800.000,00
2.500.000,00
2.900.000,00
8.000.000,00

136.700.000,00
136.700.000,00

82.693.000,00

Укупно

1,47

0,26
0,03
0,29

1,17
1,17

0,18

0,18
0,18

6,67

0,04
0,02
0,02
0,07
0,09
0,23

4,01
4,01

2,42

Структура
(%)
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Активност
0001
130
141/0
130
142/0
130
143/0
130
144/0
130
145/0
130
146/0
130
147/0
130
148/0
130
149/0
130
150/0
130
151/0
130
152/0
130
153/0
130
154/0
130
155/0
130
156/0
130
157/0
130
158/0
Укупно за активност

Раздео
Функц. клас.
Програм

11
130
0602

Број
позиције

Укупно за раздео

Шифра
функц.
класиф.

25

451
0701

Активност
0002
451
159/0
451
160/0
451
161/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за раздео 10:
Приходе из буџета
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕМЛАДИНУ

Опис

Извори финансирања за функцију 130:
Приходе из буџета
Опште услуге

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
511000
Зграде и грађевински објекти
0002
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Друмски саобраћај
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

01
130

Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
421000
Стални трошкови
422000
Трошкови путовања
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
426000
Материјал
465000
Остале дотације и трансфери
482000
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
485000
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
511000
Зграде и грађевински објекти
512000
Машине и опрема
515000
Нематеријална имовина
0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Опште услуге
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

01
10

Економ.
класиф.
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15.300.000,00
3.000.000,00
38.600.000,00
56.900.000,00

214.512.000,00
214.512.000,00

71.838.000,00
12.320.000,00
1.300.000,00
1.550.000,00
2.525.000,00
1.250.000,00
43.350.000,00
500.000,00
12.490.000,00
7.550.000,00
10.910.000,00
27.370.000,00
7.969.000,00
850.000,00
250.000,00
6.600.000,00
5.090.000,00
800.000,00
214.512.000,00

333.778.000,00
333.778.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

15.300.000,00
3.000.000,00
39.600.000,00
57.900.000,00

214.512.000,00

71.838.000,00
12.320.000,00
1.300.000,00
1.550.000,00
2.525.000,00
1.250.000,00
43.350.000,00
500.000,00
12.490.000,00
7.550.000,00
10.910.000,00
27.370.000,00
7.969.000,00
850.000,00
250.000,00
6.600.000,00
5.090.000,00
800.000,00
214.512.000,00

333.778.000,00

Укупно

0,45
0,09
1,16
1,70

6,29

2,11
0,36
0,04
0,05
0,07
0,04
1,27
0,01
0,37
0,22
0,32
0,80
0,23
0,02
0,01
0,19
0,15
0,02
6,29

9,79

Структура
(%)
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510
0401

26

Извори финансирања за функцију 510:
Приходе из буџета
Управљање отпадом

Управљање отпадним водама
424000
Специјализоване услуге
511000
Зграде и грађевински објекти
0004
Управљање отпадним водама

Управљање отпадним водама
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

01
510

Управљање осталим врстама отпада
511000
Зграде и грађевински објекти
0006
Управљање осталим врстама отпада

Управљање отпадом
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извори финансирања за функцију 451:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Друмски саобраћај

620
1101

0003
167/0
168/0
169/0

Функц. клас.
Програм

Активност
620
620
620

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за функцију 520:
Приходе из буџета
Управљање отпадним водама

Управљање грађевинским земљиштем
421000
Стални трошкови
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге

Развој заједнице
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

01
520

Пројекат
0401-01 Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак
520
166/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
0401-01
Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак

Активност
0004
520
164/0
520
165/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

520
0401

Укупно за функц. клас.

Активност
0006
510
163/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01
07
13
451

Шифра
Број
Економ.
Опис
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Пројекат
0701-01 Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности
451
162/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
0701-01
Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности

- 25 -

100.000,00
23.540.000,00
5.280.000,00

17.100.000,00
17.100.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

11.600.000,00
500.000,00
12.100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

56.900.000,00

56.900.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

60.000.000,00
1.000.000,00
61.000.000,00

60.000.000,00
60.000.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

100.000,00
23.540.000,00
5.280.000,00

17.100.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

11.600.000,00
500.000,00
12.100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00

117.900.000,00

60.000.000,00
60.000.000,00

Укупно

0,00
0,69
0,15

0,50

0,15
0,15

0,34
0,01
0,35

0,00

0,00
0,00

3,46

1,76
1,76

Структура
(%)
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1102

172.450.000,00
172.450.000,00

27

640
1102

0001
180/0
181/0
182/0
183/0
184/0
185/0

Активност
640
640
640
640
640
640

Управљање/одржавање јавним осветљењем
421000
Стални трошкови
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
426000
Материјал
511000
Зграде и грађевински објекти
512000
Машине и опрема

Улична расвета
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

78.000.000,00
1.500.000,00
13.500.000,00
15.000.000,00
7.990.000,00
10.990.000,00

Укупно за функц. клас.

Функц. клас.
Програм

38.320.000,00
38.320.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
Приходе из буџета
Водоснабдевање

01
630

37.000.000,00
1.320.000,00
38.320.000,00

Водоснабдевање
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Управљање и снабдевање водом за пиће
421000
Стални трошкови
511000
Зграде и грађевински објекти
0008
Управљање и снабдевање водом за пиће

630
1102

Активност
0008
630
178/0
630
179/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01
620

Извори финансирања за функцију 620:
Приходе из буџета
Развој заједнице

63.600.000,00
3.600.000,00
2.530.000,00
69.730.000,00

2.000.000,00
2.500.000,00
30.000.000,00
13.000.000,00
76.420.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

26.300.000,00
26.300.000,00

Одржавање јавних зелених површина
424000
Специјализоване услуге
512000
Машине и опрема
514000
Култивисана имовина
0002
Одржавање јавних зелених површина

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Управљање грађевинским земљиштем

Опис

Пројекат
1102-01 Изградња капеле у месним заједницама
620
177/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
1102-01
Изградња капеле у месним заједницама

Активност
0002
620
174/0
620
175/0
620
176/0
Укупно за активност

Програм

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
620
170/0
425000
620
171/0
482000
620
172/0
511000
620
173/0
541000
Укупно за активност
0003
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78.000.000,00
1.500.000,00
13.500.000,00
15.000.000,00
7.990.000,00
10.990.000,00

38.320.000,00

37.000.000,00
1.320.000,00
38.320.000,00

172.450.000,00

26.300.000,00
26.300.000,00

63.600.000,00
3.600.000,00
2.530.000,00
69.730.000,00

2.000.000,00
2.500.000,00
30.000.000,00
13.000.000,00
76.420.000,00

Укупно

2,29
0,04
0,40
0,44
0,23
0,32

1,12

1,08
0,04
1,12

5,06

0,77
0,77

1,86
0,11
0,07
2,04

0,06
0,07
0,88
0,38
2,24

Структура
(%)
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810
1301

Услуге рекреације и спорта
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

28

820
1201

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
425000
Текуће поправке и одржавање
0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

Услуге културе
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Извори финансирања за функцију 810:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Услуге рекреације и спорта

911
2001

Предшколско образовање
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Извори финансирања за функцију 820:
Приходе из буџета
Услуге културе

Пројекат
2001-01 Санација објекта Бубамара ПУ Пчелица у Сремској Митровици
911
190/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
2001-01
Санација објекта Бубамара ПУ Пчелица у Сремској Митровици

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01
820

Пројекат
1201-04 Санација зграде Позоришта Добрица Милутиновић
820
189/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
1201-04
Санација зграде Позоришта Добрица Милутиновић

Активност
0003
820
188/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01
07
810

Пројекат
1301-02 Одржавање спортске инфраструктуре
810
187/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
1301-02
Одржавање спортске инфраструктуре

0,00
0,00

3.200.000,00
3.200.000,00

100.000,00
100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

15.540.000,00

15.540.000,00

15.240.000,00
15.240.000,00

300.000,00
300.000,00

126.980.000,00
126.980.000,00

Извори финансирања за функцију 640:
Приходе из буџета
Улична расвета

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2.034.000,00
2.034.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.000.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
126.980.000,00

Опис

Управљање/одржавање јавним осветљењем

Пројекат
1301-01 Изградња спортских дворана
810
186/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
1301-01
Изградња спортских дворана

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01
640

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0001
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2.034.000,00
2.034.000,00

3.200.000,00

100.000,00
100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

21.540.000,00

21.240.000,00
21.240.000,00

300.000,00
300.000,00

126.980.000,00

126.980.000,00

Укупно

0,06
0,06

0,09

0,00
0,00

0,09
0,09

0,63

0,62
0,62

0,01
0,01

3,72

3,72

Структура
(%)
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Број
позиције

Економ.
класиф.

Опис

912
2002

Основно образовање
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Извори финансирања за функцију 911:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Предшколско образовање

Укупно за раздео

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
481000
Дотације невладиним организацијама
0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

Подршка предшколском и школском спорту
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
426000
Материјал
0002
Подршка предшколском и школском спорту

Активност
0001
810
193/0
Укупно за активност

Активност
0002
810
194/0
810
195/0
810
196/0
Укупно за активност

Раздео
Функц. клас.
Програм

Извори финансирања за раздео 11:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И
ИМОВИНУ

Извори финансирања за функцију 912:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Основно образовање

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Услуге рекреације и спорта
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

01
07
13
11

Укупно за функц. клас.

29

12
810
1301

01
07
912

Пројекат
2002-02 Изградња основне школе Јован Поповић
912
192/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
2002-02
Изградња основне школе Јован Поповић

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01
07
911

Пројекат
2001-02 Санација објекта ПУ Пчелица у Лаћарку
911
191/0
511000
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат
2001-02
Санација објекта ПУ Пчелица у Лаћарку

Шифра
функц.
класиф.
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11.480.000,00
3.500.000,00
1.980.000,00
16.960.000,00

70.000.000,00
70.000.000,00

722.697.000,00

722.697.000,00

69.595.000,00

69.595.000,00

69.595.000,00
69.595.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

141.779.000,00
1.000.000,00
142.779.000,00

73.745.000,00
73.745.000,00

73.745.000,00
73.745.000,00

2.034.000,00
2.034.000,00

0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

11.480.000,00
3.500.000,00
1.980.000,00
16.960.000,00

70.000.000,00
70.000.000,00

865.476.000,00

143.340.000,00

143.340.000,00
143.340.000,00

10.034.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00

Укупно

0,34
0,10
0,06
0,50

2,05
2,05

25,37

4,20

4,20
4,20

0,29

0,23
0,23

Структура
(%)
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Број
позиције

820
1201

Активност
0002
820
197/0
820
198/0
820
199/0
820
200/0
820
201/0
820
202/0
820
203/0
820
204/0
820
205/0
820
206/0
820
207/0
820
208/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Шифра
функц.
класиф.

30

830
1201

860
1301

0005
211/0

Функц. клас.
Програм

Активност
860

Укупно за функц. клас.

Активност
0004
830
209/0
830
210/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

Опис

Извори финансирања за функцију 810:
Приходе из буџета
Услуге рекреације и спорта

Извори финансирања за функцију 820:
Приходе из буџета
Услуге културе

Извори финансирања за функцију 830:
Приходе из буџета
Услуге емитовања и штампања

Спровођење омладинске политике
423000
Услуге по уговору

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

01
830

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
423000
Услуге по уговору
454000
Субвенције приватним предузећима
0004
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

Услуге емитовања и штампања
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

01
820

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
421000
Стални трошкови
423000
Услуге по уговору
463000
Трансфери осталим нивоима власти
465000
Остале дотације и трансфери
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
481000
Дотације невладиним организацијама
0002
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Услуге културе
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

01
810

Економ.
класиф.
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1.040.000,00

22.710.000,00
22.710.000,00

1.710.000,00
21.000.000,00
22.710.000,00

44.941.000,00
44.941.000,00

20.781.000,00
3.564.000,00
250.000,00
326.000,00
600.000,00
185.000,00
2.060.000,00
590.000,00
2.100.000,00
2.435.000,00
1.350.000,00
10.700.000,00
44.941.000,00

86.960.000,00
86.960.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

1.040.000,00

22.710.000,00

1.710.000,00
21.000.000,00
22.710.000,00

44.941.000,00

20.781.000,00
3.564.000,00
250.000,00
326.000,00
600.000,00
185.000,00
2.060.000,00
590.000,00
2.100.000,00
2.435.000,00
1.350.000,00
10.700.000,00
44.941.000,00

86.960.000,00

Укупно

0,03

0,67

0,05
0,62
0,67

1,32

0,61
0,10
0,01
0,01
0,02
0,01
0,06
0,02
0,06
0,07
0,04
0,31
1,32

2,55

Структура
(%)
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911
2001

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
421000
Стални трошкови
423000
Услуге по уговору
0001
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања

Предшколско образовање
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

920

Укупно за функц. клас.

Функц. клас.

181.539.000,00
181.539.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
Приходе из буџета
Основно образовање

Средње образовање

01
912

2.300.000,00
24.000.000,00
590.000,00
153.049.000,00
1.600.000,00
181.539.000,00

Основно образовање
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

3.378.000,00

3.378.000,00

Функционисање основних школа
421000
Стални трошкови
422000
Трошкови путовања
423000
Услуге по уговору
463000
Трансфери осталим нивоима власти
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
0001
Функционисање основних школа

912
2002

Извори финансирања за функцију 911:
Приходе из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Предшколско образовање

Активност
0001
912
219/0
912
220/0
912
221/0
912
222/0
912
223/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

31

01
13
911

0,00
0,00
372.000,00
103.000,00
475.000,00

1.613.000,00
1.290.000,00
2.903.000,00

2.190.000,00
2.190.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
Приходе из буџета
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

527.000,00
527.000,00

1.000,00
32.000,00
29.000,00
465.000,00
527.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
1.150.000,00
2.190.000,00

Опис

Материјал
Спровођење омладинске политике

Пројекат
2001-03 Инклузија деце у раном развоју
911
215/0
421000
Стални трошкови
911
216/0
423000
Услуге по уговору
911
217/0
426000
Материјал
911
218/0
512000
Машине и опрема
Укупно за пројекат
2001-03
Инклузија деце у раном развоју

Активност
0001
911
213/0
911
214/0
Укупно за активност

Функц. клас.
Програм

Укупно за функц. клас.

01
860

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
860
212/0
426000
Укупно за активност
0005
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181.539.000,00

2.300.000,00
24.000.000,00
590.000,00
153.049.000,00
1.600.000,00
181.539.000,00

3.905.000,00

1.000,00
32.000,00
401.000,00
568.000,00
1.002.000,00

1.613.000,00
1.290.000,00
2.903.000,00

2.190.000,00

1.150.000,00
2.190.000,00

Укупно

5,32

0,07
0,70
0,02
4,49
0,05
5,32

0,11

0,00
0,00
0,01
0,02
0,03

0,05
0,04
0,09

0,06

0,03
0,06

Структура
(%)
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980
0602

Образовање некласификовано на другом месту
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

32

12.01
911
2001

0001
228/0
229/0
230/0
231/0
232/0
233/0
234/0
235/0
236/0
237/0
238/0
239/0
240/0
241/0
242/0
243/0

Глава
Функц. клас.
Програм

Активност
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за функцију 980:
Приходе из буџета
Образовање некласификовано на другом месту

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
421000
Стални трошкови
422000
Трошкови путовања
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
426000
Материјал
465000
Остале дотације и трансфери
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
481000
Дотације невладиним организацијама
482000
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
Предшколско образовање
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

01
980

Пројекат
0602-01 Подршка успешним појединцима из области образовања
980
227/0
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за пројекат
0602-01
Подршка успешним појединцима из области образовања

Функц. клас.
Програм

165.444.000,00
28.374.000,00
990.000,00
1.950.000,00
6.500.000,00
3.100.000,00
28.020.000,00
935.000,00
2.932.000,00
4.615.000,00
3.950.000,00
30.534.000,00
17.100.000,00
130.000,00
260.000,00
240.000,00

9.700.000,00
9.700.000,00

9.700.000,00
9.700.000,00

114.683.000,00
114.683.000,00

Укупно за функц. клас.

01
920

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

17.926.000,00
3.074.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
500.000,00
590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

Извори финансирања за функцију 920:
Приходе из буџета
Средње образовање

Опис

1.320.000,00
112.863.000,00
500.000,00
114.683.000,00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Економ.
класиф.

Функционисање средњих школа
421000
Стални трошкови
463000
Трансфери осталим нивоима власти
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
0001
Функционисање средњих школа

2003

Број
позиције

Активност
0001
920
224/0
920
225/0
920
226/0
Укупно за активност

Шифра
функц.
класиф.
Програм
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183.370.000,00
31.448.000,00
990.000,00
1.950.000,00
6.500.000,00
3.100.000,00
28.030.000,00
935.000,00
3.432.000,00
5.205.000,00
3.950.000,00
30.534.000,00
17.100.000,00
130.000,00
260.000,00
240.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00
9.700.000,00

114.683.000,00

1.320.000,00
112.863.000,00
500.000,00
114.683.000,00

Укупно

5,38
0,92
0,03
0,06
0,19
0,09
0,82
0,03
0,10
0,15
0,12
0,90
0,50
0,00
0,01
0,01

0,28

0,28
0,28

3,36

0,04
3,31
0,01
3,36

Структура
(%)

Број 18
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

Укупно за главу

33

Активност
0001
820
248/0
820
249/0
820
250/0
820
251/0
820
252/0
820
253/0
820
254/0
820
255/0
820
256/0
820
257/0
820
258/0
820
259/0
820
260/0
820
261/0
820
262/0
820
263/0
820
264/0
820
265/0
Укупно за активност

Глава
Функц. клас.
Програм

Функционисање локалних установа културе
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
421000
Стални трошкови
422000
Трошкови путовања
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
426000
Материјал
465000
Остале дотације и трансфери
481000
Дотације невладиним организацијама
482000
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
512000
Машине и опрема
515000
Нематеријална имовина
523000
Залихе робе за даљу продају
0001
Функционисање локалних установа културе

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Услуге културе
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Извори финансирања за главу 12.01:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

01
07
13
16
12.01

Укупно за функц. клас.

12.02
820
1201

Извори финансирања за функцију 911:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Предшколско образовање

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања

Опис

01
07
13
16
911

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
911
244/0
485000
911
245/0
511000
911
246/0
512000
911
247/0
515000
Укупно за активност
0001
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108.979.000,00
18.690.000,00
824.000,00
1.231.000,00
3.705.000,00
2.460.000,00
28.760.000,00
4.320.000,00
47.975.000,00
11.670.000,00
3.685.000,00
7.135.000,00
9.210.000,00
0,00
243.000,00
2.015.000,00
0,00
0,00
250.902.000,00

299.584.000,00

299.584.000,00

299.584.000,00

299.584.000,00

200.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
710.000,00
299.584.000,00

2.235.000,00
385.000,00
176.000,00
293.000,00
7.000,00
22.000,00
329.000,00
2.405.000,00
10.797.800,00
3.044.000,00
2.298.000,00
2.303.200,00
158.000,00
100.000,00
81.000,00
1.598.000,00
325.000,00
0,00
26.557.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.000,00
590.000,00

21.000.000,00
10.000,00
1.090.000,00
22.100.000,00

21.000.000,00
10.000,00
1.090.000,00
22.100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
22.100.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

111.214.000,00
19.075.000,00
1.000.000,00
1.524.000,00
3.712.000,00
2.482.000,00
29.089.000,00
6.725.000,00
58.772.800,00
14.714.000,00
5.983.000,00
9.438.200,00
9.368.000,00
100.000,00
324.000,00
3.613.000,00
325.000,00
590.000,00
278.049.000,00

321.684.000,00

321.684.000,00

200.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
710.000,00
321.684.000,00

Укупно

3,26
0,56
0,03
0,04
0,11
0,07
0,85
0,20
1,72
0,43
0,18
0,28
0,27
0,00
0,01
0,11
0,01
0,02
8,15

9,44

9,44

0,01
0,04
0,07
0,02
9,44

Структура
(%)
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Број
позиције

Економ.
класиф.

Опис

Извори финансирања за главу 12.02:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Добровољне трансфере од физичких и правних лица
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

01
04
08
12.02

Укупно за функц. клас.

Укупно за главу

12.03
810
1301

0004
274/0
275/0
276/0
277/0
278/0
279/0
280/0
281/0
282/0
283/0
284/0
285/0

Глава
Функц. клас.
Програм

Активност
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

34

Функционисање локалних спортских установа
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
413000
Накнаде у натури
414000
Социјална давања запосленима
415000
Накнаде трошкова за запослене
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
421000
Стални трошкови
422000
Трошкови путовања
423000
Услуге по уговору
424000
Специјализоване услуге
425000
Текуће поправке и одржавање
426000
Материјал

УСТАНОВЕ СПОРТА
Услуге рекреације и спорта
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Извори финансирања за функцију 820:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Добровољне трансфере од физичких и правних лица
Услуге културе

01
04
08
820

Пројекат
1201-02 Фестивал беседништва – SIRMIUM LUX VERBI
820
270/0
423000
Услуге по уговору
820
271/0
424000
Специјализоване услуге
820
272/0
426000
Материјал
820
273/0
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за пројекат
1201-02
Фестивал беседништва - SIRMIUM LUX VERBI

Пројекат
1201-01 Срем Фолк Фест
820
266/0
423000
Услуге по уговору
820
267/0
424000
Специјализоване услуге
820
268/0
426000
Материјал
820
269/0
481000
Дотације невладиним организацијама
Укупно за пројекат
1201-01
Срем Фолк Фест

Шифра
функц.
класиф.
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13.799.000,00
2.366.000,00
190.000,00
0,00
740.000,00
450.000,00
36.100.000,00
545.000,00
10.765.000,00
14.910.000,00
2.200.000,00
4.550.000,00

255.188.000,00

255.188.000,00

255.188.000,00

255.188.000,00

360.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
710.000,00

2.550.000,00
590.000,00
400.000,00
36.000,00
3.576.000,00

4.540.000,00
779.000,00
0,00
220.000,00
20.000,00
0,00
1.473.000,00
115.000,00
600.000,00
420.000,00
1.200.000,00
2.060.000,00

26.557.000,00

26.557.000,00

26.557.000,00

26.557.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
2.450.000,00
0,00
0,00
350.000,00

590.000,00
590.000,00

590.000,00
590.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

18.339.000,00
3.145.000,00
190.000,00
220.000,00
760.000,00
450.000,00
39.073.000,00
660.000,00
13.815.000,00
15.330.000,00
3.400.000,00
6.960.000,00

282.335.000,00

282.335.000,00

360.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
710.000,00

2.550.000,00
590.000,00
400.000,00
36.000,00
3.576.000,00

Укупно

0,54
0,09
0,01
0,01
0,02
0,01
1,15
0,02
0,41
0,45
0,10
0,20

8,28

8,28

0,01
0,01
0,00
0,00
0,02

0,07
0,02
0,01
0,00
0,10

Структура
(%)
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Укупно за главу

35

Пројекат
473
473

Управљање развојем туризма
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412000 Социјални доприноси на терет послодавца
413000 Накнаде у натури
415000 Накнаде трошкова за запослене
421000 Стални трошкови
422000 Трошкови путовања
423000 Услуге по уговору
424000 Специјализоване услуге
425000 Текуће поправке и одржавање
426000 Материјал
465000 Остале дотације и трансфери
482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
511000 Зграде и грађевински објекти
0001
Управљање развојем туризма

1502-01 Гастро-вински фестивал
306/0
421000 Стални трошкови
307/0
423000 Услуге по уговору

Активност
0001
473
293/0
473
294/0
473
295/0
473
296/0
473
297/0
473
298/0
473
299/0
473
300/0
473
301/0
473
302/0
473
303/0
473
304/0
473
305/0
Укупно за активност

Глава
Функц. клас.
Програм

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Туризам
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Извори финансирања за главу 12.03:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
УСТАНОВЕ СПОРТА

01
04
09
12.03

Укупно за функц. клас.

12.04
473
1502

Извори финансирања за функцију 810:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Примања од продаје нефинансијске имовине
Услуге рекреације и спорта

Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Функционисање локалних спортских установа

Опис

01
04
09
810

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
810
286/0
465000
810
287/0
472000
810
288/0
482000
810
289/0
483000
810
290/0
511000
810
291/0
512000
810
292/0
523000
Укупно за активност
0004
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75.000,00
1.145.000,00

3.640.000,00
624.000,00
15.000,00
180.000,00
1.400.000,00
610.000,00
5.940.000,00
1.180.000,00
210.000,00
777.000,00
450.000,00
5.000,00
500.000,00
15.531.000,00

89.043.000,00

89.043.000,00

89.043.000,00

89.043.000,00

800.000,00
200.000,00
28.000,00
0,00
900.000,00
500.000,00
0,00
89.043.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.027.000,00

15.027.000,00

15.027.000,00

15.027.000,00

710.000,00
710.000,00
1.155.000,00
25.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
15.027.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.300.000,00
7.300.000,00

7.300.000,00
7.300.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
7.300.000,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

75.000,00
1.145.000,00

3.640.000,00
624.000,00
15.000,00
180.000,00
1.400.000,00
610.000,00
5.940.000,00
1.180.000,00
210.000,00
777.000,00
450.000,00
5.000,00
500.000,00
15.531.000,00

111.370.000,00

111.370.000,00

1.510.000,00
910.000,00
1.183.000,00
25.000,00
900.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
111.370.000,00

Укупно

0,00
0,03

0,11
0,02
0,00
0,01
0,04
0,02
0,17
0,03
0,01
0,02
0,01
0,00
0,01
0,46

3,27

3,27

0,04
0,03
0,03
0,00
0,03
0,04
0,09
3,27

Структура
(%)
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Укупно за раздео

36

Укупно за БК

01
04
07
08
09
13
16
0

01
04
07
08
09
13
16
12

Укупно за главу

Извори финансирања за БК 0:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Трансфере од других нивоа власти
Добровољне трансфере од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
БУЏЕТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
3.169.791.444,00

3.169.791.444,00

1.126.947.000,00

1.126.947.000,00

17.031.000,00
17.031.000,00

Извори финансирања за главу 12.04:
Приходе из буџета
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

01
12.04

Укупно за функц. клас.

Извори финансирања за раздео 12:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Трансфере од других нивоа власти
Добровољне трансфере од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

17.031.000,00
17.031.000,00

Извори финансирања за функцију 473:
Приходе из буџета
Туризам

280.000,00
1.500.000,00

41.584.000,00

41.584.000,00

41.584.000,00

41.584.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

175.279.000,00
590.000,00
7.300.000,00
13.136.556,00
1.090.000,00
197.395.556,00

21.000.000,00
590.000,00
7.300.000,00
537.000,00
1.090.000,00
30.517.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора

Материјал
Гастро-вински фестивал

Опис

01
473

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
473
308/0
426000
Укупно за пројекат
1502-01
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3.408.771.000,00

1.199.048.000,00

17.031.000,00

17.031.000,00

280.000,00
1.500.000,00

Укупно

100,00

35,21

0,50

0,50

0,01
0,04

Структура
(%)
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
У складу Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и
пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016) и Одлуком 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 бр. 12/2017, 13/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018, 13/2018, 3/2019, 8/2019 и
12/2019), утврђује се број запослених на неодређено и одређено време за које су у буџету Града
Сремска Митровица обезбеђена средства за зараде:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Назив корисника
Градске управе
Изабрана лица
Постављена лица
Установе културе
Установе спорта
Туристичка организација града
Установе које се делом финансирају из буџета града
- Предшколска установа "Пчелица"

Запослени на
неодређено време
166
21
104
17
4

Запослени на
одређено време
26
9
25
12
1

218

Даном ступања на снагу акта из става 1. овог члана исти постаје саставан део ове
Одлуке.
Члан 13.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.
Члан 14.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.
Члан 15.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање, који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога
за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 16.
За извршавање буџета одговоран је начелник Градске управе за буџет и локални
економски развој.
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За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом, одговоран је
руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава код кога обавеза
настаје.
Члан 17.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 11. ове Одлуке вршиће се на основу
годишњег финансијског плана директног корисника буџетских средстава који доноси
руководилац тог буџетског корисника, у року од најкасније седам дана од дана ступања на снагу
ове Oдлуке и исти доставља Градској управи за буџет и локални економски развој у року од
једног дана од дана доношења.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета Града
распоређују се у складу са организационом, програмском, функционалном и економском
класификацијом и по изворима финансирања.
Директни буџетски корисници су дужни донети Годишњи финансијски план и Програм
рада за 2020. годину уз сагласност Градског већа за средства предвиђена овом Одлуком, пре
подношења захтева за пренос средстава буџета.
Обавеза из става 3. овог члана не односи се на средства за зараде запослених и сталне
трошкове из претходне буџетске године.
Члан 18.
У року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, директни корисници буџетских
средстава који су у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава,
врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација
и о томе обавештавају свог индиректног корисника.
Директном кориснику буџетских средстава који не поступи у складу са претходним
ставом, неће се вршити пренос средстава буџета, укључујући и средства за плате.
Члан 19.
Распоред планираних расхода врши се тромесечним плановима (квотама), које доноси
Градска управа за буџет и локални економски развој.
Директни корисник средстава буџета може вршити преузимање обавеза у границама
прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 20.
Индиректни корисници буџета су у обавези да пре почетка тромесечја доставе Програм
извршења буџета по тромесечјима до краја буџетске године, надлежном директном буџетском
кориснику.
Директни корисници буџета су у обавези да пре почетка тромесечја доставе Програм
извршења буџета по тромесечјима до краја буџетске године Градској управи за буџет и локални
економски развој.
Члан 21.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се
на основу њиховог захтева, а у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
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Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије),
у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему и Правилником о буџетском рачуноводству
Града Сремска Митровица.
Члан 22.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком, само
за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисници буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других
извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета),
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво
остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години,
а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 23.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са Консолидованог рачуна трезора, осим ако је Законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 24.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене одлуком, уз планирано извршење у складу са одобреном квотом.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, на основу предлога Градске управе за буџет и локални економски
развој, уз сагласност Градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 7. ове Одлуке.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе
које се евидентирају у оквиру групе 42 – Коришћење роба и услуга, по уговорима који, због
природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка
јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години,
као и да прибаве писану сагласност Градске управе за буџет и локални економски развој за
обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године, а у свему
у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који, због природе расхода,
захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, бр. 21/14 и 18/19) .
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
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У случају преузимања обавеза преко износа одобрене квоте, Градска управа за буџет и
локални економски развој је овлашћена да наложи кориснику буџета раскид уговора у делу
прекорачења износа.
Члан 25.
Градоначелник може донети Закључак о промени апропријација у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Градске управе за буџет и локални
економски развој, може вршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 26.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Градске управе за буџет и локални економски
развој ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о
остварењу прихода и извршењу расхода у року од 10 дана од истека тромесечја.
Члан 27.
Градска управа за буџет и локални економски развој обавезна је да редовно прати
извршење буџета и два пута годишње информише Градоначелника и Градско веће о оствареним
приходима и извршеним расходима буџета, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Члан 28.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима
који уређују јавне набавке.
Преузимање обавеза директног буџетског корисника на терет буџета, може се вршити
само у складу са планом набавки на који је дата сагласност Градске управе за буџет и локални
економски развој, односно, индиректног буџетског корисника само у складу са Планом набавки
на који је дата сагласност надлежног директног буџетског корисника.
План набавке који није у складу са чланом 17. ове Одлуке је ништав.
Набавком мале вредности сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о
јавним набавкама.
Покретање поступка јавне набавке добара, услуга или радова од стране директних и
индиректних буџетских корисника, а на терет буџета чија процењена вредност износи најмање
600.000,00 динара укључујући порез на додату вредност, врши се по претходно прибављеном
писаном одобрењу Градоначелника.
Члан 29.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати
по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских
средстава.
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Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака
измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новачних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 30.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном
износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава
буџета.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати закуп.
Члан 31.
Индиректни корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2019. године, пренеће на
рачун извршења буџета сва средства буџета која нису утрошена за финансирање расхода у 2019.
години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Сремска
Митровица за 2019. годину.
Члан 32.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години, обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 33.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Сремска Митровица,
дужнa су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити по
завршном рачуну за 2019. годину, уплате у буџет Града Сремска Митровица према динамици
коју одреди Градска управа за буџет и локални економски развој.
Изузетно, ЈКП „Срем-Мачва“ је дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске
године део од најмање 45% добити по завршном рачуну за 2019. годину, уплати у буџет Града
Сремска Митровица према динамици коју одреди Градска управа за буџет и локални економски
развој.
Преостала средства добити дужни су користити за евентуално покриће губатака из
претходне године за повећање капитала, односно за финансирање инвестиција.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, односно Управни
одбор другог облика организовања, уз сагласност Градског већа.
Члан 34.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао
правни основ, средства се враћају у буџет Града.
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Члан 35.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, град се може задужити у складу са
одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и
68/2015).
Одлуку о задуживању из става 1. овог члана доноси Градоначелник града.
Члан 36.
Овлашћује се Градоначелник да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему,
може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 37.
Приходи који су погрешно уплаћени, или су уплаћени у већем износу од прописаних,
враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако прописом није другачије
одређено.
Повраћај прихода врши се на основу решења које доноси надлежна Градска управа,
ако се ради о приходима по градским прописима, односно Пореска управа за друге
приходе.
Члан 38.
Изузетно, у случају да се буџету Града Сремска Митровица из другог буџета (Републике,
Покрајине, друге општине), определе актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
Одлуке, Градска управа за буџет и локални економски развој на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.
Члан 39.
Oдлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему
доноси Градско веће.
Члан 40.
Новчана средства на Kонсолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом
Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.
Члан 41.
Део средстава на позицији 46. у износу од 1.500.000,00 динара намењен је за
суфинансирање Регионалне развојне асоцијације Срема.
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Члан 42.
Део средства у износу од 1.000.000,00 динара на позицији 93 намењена су за Буџетски
фонд за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести. Ова средства ће се реализовати
сагласно усвојеном програму и одлуци о формирању Буџетског фонда.
Члан 43.
Одлуку о распореду средстава на позицији 80. доноси начелник Градске управе за
здравствену и социјалну заштиту на предлог Комисије, а на основу Јавног конкурса и програма
којим су утврђени критеријуми за доделу тих средстава. Програме доноси Градско веће.
Комисију именује начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту из реда
стручних лица, а иста управа је задужена за склапање и извршење уговора о додели средстава.
Члан 44.
Део средства на позицији 97, у износу од 50.000.000,00 динара реализоваће се у складу
са Уговором о субвенционисању текућег пословања Апотеке Сремска Митровица у 2020.
години.
Члан 45.
Део средства на позицији 108. у износу од 4.140.000,00 динара реализоваће се у складу са
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сремска Митровица.
Део средстава на позицији 108. у износу од 49.066.000,00 динара, реализоваће се у складу
са одлуком о спровођењу Програма комасације за к.о. Раденковић, а 89.354.000,00 динара са
Програмом комасације к.о. Шашинци.
Средства на позицији 108. у износу од 20.000.000,00 динара намењена су за уређење
каналске мреже у месним заједницама на територији града Сремска Митровица у складу са
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сремска Митровица.
Члан 46.
Средства на позицији 113. намењена су за Агенцију за рурални развој и извршавају се на
основу уговора о додели средстава који закључује начелник Градске управе за пољопривреду и
заштиту животне средине са корисником средстава.
Члан 47.
Одлуку о распоређивању средстава на позицији 115. доноси начелник Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине на предлог Комисије, а на основу Јавног конкурса и
програма, којим су утврђени критеријуми за доделу тих средстава. Програм доноси Градско
веће, а Комисију именује начелник Градске управе за пољопривреду и заштиту животне
средине из реда стручних лица, а иста управа је задужена за склапање и извршење уговора о
додели средстава.
Члан 48.
Средства на позицији 114. и 118. реализоваће се у складу са Програмом мера за
унапређење услова живота на територији града Сремска Митровица.
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Члан 49.
Средства планирана на позицијама од 132. до 136. Пројекат „Безбедност саобраћаја“,
биће реализована према Програму расподеле средстава за унапређење безбедности саобраћаја
на подручју града Сремска Митровица, који доноси Градско веће Града Сремска Митровица.
Члан 50.
Средства на позицији 207. у износу од 1.350.000,00 динара намењена су за реализацију
Програма подршке успешним појединцима из области културе и спорта.
Средства на овoj позицији извршавају се на основу Програма који доноси Градско веће.
Члан 51.
Одлукa о распореду средстава на позицији 208. доноси се на основу Правилника о
ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава
из буџета Града Сремска Митровица за подстицање програма и пројеката од јавног интереса
која реализују удружења.
Одлуку о распореду средстава на позицији 193. доноси начелник Градске управе за
образовање, културу и спорт на основу Правилника о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Сремској
Митровици, а на предлог Kомисије.
Део средства на позицији 193. у износу од 22.000.000,00 динара реализују се у складу са
Програмом рада донетим од стране Спортског савеза Града Сремска Митровица, на који даје
сагласност Градска управа за образовање, културу и спорт.
Члан 52.
Средства на позицији 210. намењена су за услуге информисања о раду Града Сремска
Митровица и иста ће се расподелити у складу са Законом о јавном информисању и медијима и
Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања.
Средства са ове позиције извршавају се на основу Јавног конкурса.
Члан 53.
Средства на позицији 227. намењена су за реализацију Пројекта подршка успешним
појединцима из области образовања, и то:
- награде ученицима по Одлуци о наградама и јавним признањима Града Сремска
Митровица у износу од 1.700.000,00 динара;
- награде успешним појединцима по Програму којим се утврђују критеријуми за доделу
средстава успешним појединцима у износу од 400.000,00 динара;
- накнаду трошкова превоза студентима по Програму за доделу средстава из буџета
Града Сремска Митровица за превоз студената у износу од 600.000,00 динара;
- стипендије студентима по Програму коришћења средстава из буџета за доделу
студентстких стиендија у износу од 7.000.000,00 динара.
Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће.
Средства са ове позиције извршавају се на основу Јавног конкурса.
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Члан 54.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности Градоначелника,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године.
Члан 55.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу Града Сремска Митровица и доставити
Министарству финансија.
Члан 56.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града
Сремска Митровица, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 400-65/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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О б р а з л о ж е њ е
I.

Правни основ и разлози за доношење Одлуке

Законски основ за доношење Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2020. годину
је садржан у члану 43. тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 92/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018,
31/2019, и 72/2019), члан 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18), члан 15. став 1 тачка 1. и члан 41. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града сремска Митровица“ број 3/2019 и 5/2019).
Приликом израде Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2020. годину
руководили смо се параметрима и смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину донетог од стране
Министарства финансија дана 12. јула 2019. године. Сходно томе и у складу са одредбама члана
2. тачке 7. и 8. Закона о буџетском систему поштована је дефиниција директних и индиректних
буџетских корисника и начин њиховог приказивања у Одлуци о буџету за 2020. годину, што је
видљиво и у организационој структури ове Одлуке.
Након усвајања Одлуке о буџету, градска управа за буџет и локални економски развој је
дужна да припреми Грађански водич кроз буџет са циљем да се приходи и расходи буџета
представе на начин који омогућава шире разумевање и прихватање од стране грађана, медија и
других заинтересованих организација и појединаца, а на основу Одлуке о спровођењу акције
укључивања грађана у буџетски процес и припреме грађанског буџета („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 14-II/2016).
 Основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету
локалне власти са средњорочним пројекцијама
Основне макроекономске претпоставке у периоду 2019. – 2022. године
ПРОЈЕКЦИЈА

ПРОЈЕКЦИЈА

ПРОЈЕКЦИЈА

ПРОЈЕКЦИЈА

2019

2020

2021

2022

5.408

5.819

6.252

6.713

3,5

4,0

4,0

4,0

2,1

2,0

3,7

3,0

Извоз робе и услуга

7,4

9,6

9,2

9,1

Увоз робе и услуга

7,6

8,3

7,7

7,7

БДП, млрд. динара
(текуће цене)
БДП, реални раст
Потрошачке цене
(крај периода)

Макроекономским пројекцијама за 2020. годину предвиђена је стопа реалног раста БДП
од 4,0% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе активности. Овај извор
раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње
услед повећања животног стандарда становништва.
46

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019
- 46 -

Шифр
прог.

1
1101

Програмска структура буџета

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

1102

2
Програм 1. Становање, урбанизам и
просторно планирање
Програм 2. Комуналне делатности

1501

Програм 3. Локални економски развој

1502
0101
0401
0701

Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Програм 6. Заштита животне средине
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Програм 10. Средње образовање и васпитање
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Програм 12. Здравствена заштита
Програм 13. Развој културе и информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије

2001
2002
2003
0901
1801
1201
1301
0602
2101
0501

УКУПНО:

БУЏЕТ 2019

БУЏЕТ 2020

Укупна
средства

Укупна
средства

ИНДЕКС
(4:3)

II.

3

4

5

СТРУКТУРА
Кол.
3

Кол.
4

6

7

134.577.000,00

183.749.000,00

136,54

3,74

5,39

307.201.692,49

311.330.000,00

101,34

8,54

9,13

500.000,00
17.345.840,00
215.403.000,00
69.993.060,57

500.000,00
17.031.000,00
219.946.000,00
43.005.000,00

100,00
98,18
102,11
61,44

0,01
0,48
5,99
1,95

0,01
0,50
6,45
1,26

420.615.863,07

345.293.000,00

82,09

11,70

10,13

303.366.087,54
459.721.742,66
99.497.000,00
116.609.000,00
77.667.500,00
396.232.200,00
297.984.513,67

335.623.000,00
324.879.000,00
114.683.000,00
124.663.000,00
81.008.000,00
353.186.000,00
222.060.000,00

110,63
70,67
115,26
106,91
104,30
89,14
74,52

8,44
12,79
2,77
3,24
2,16
11,02
8,29

9,85
9,53
3,36
3,66
2,38
10,36
6,51

605.248.000,00

653.157.000,00

107,92

16,83

19,16

70.464.500,00

78.658.000,00

111,63

1,96

2,31

2.900.000,00

0,00

0,00

0,08

0,00

3.595.327.000,00

3.408.771.000,00

94,81

100,00

100,00

У програмској структури буџета Града Сремска Митровица најзначајније учешће има
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе са 19,16% . У оквиру овог Програма највећи
део средстава намењен је за редовно функционисање локалне самоуправе, финансирање
месних заједница, средства резерве и сервисирање јавног дуга. У оквиру овог Програма
планирана су средства за пројекат Подршка успешним појединцима из области образовања у
износу од 9.760.000,00 динара.
Следећи програм по висини ангажованих средстава јесте Програм 13 – Развој културе
и информисања са 10,36%. У оквиру овог Програма налазе се 4 програмске активности и три
пројекта. Најзначајнији део средстава намењен је за функционисање локалних установа културе
у износу од 278.049.000,00 динара. У оквиру овог Програма планирана је и програмска
активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ у износу од 44.941.000,00
динара, као и програмска активност „Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа“ у износу од 3.100.00,00 динара и програмска активност „Остваривање и
унапређивање јавног интереса у области јавног информисања” у износу од 22.710.000,00
динара. Два пројекта у оквиру овог програма реализује Градска управа за образовање, културу
и спорт, а један пројекат Градска управа опште и заједничке послове и имовину, и то:
- Срем Фолк Фест у износу од 3.576.000,00 динара;
- Фестивал беседништва SIRMIUM LUX VERBI у износу од 710.000,00 динара;
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- Санација зграде Позоришта „Добрица Милутиновић“ у износу од 100.000,00 динара.
У оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
који учествује са 10,13%. У оквиру овог програма налазе се две програмске активности и два
пројекта. Најзначајнији део средстава намењен је за јавно приватно партнерство у области
јавног градског и приградског превоза у износу од 136.700.000,00 динра, а затим програмска
активност управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 82.693.000,00
динара. Два пројекта се налазе у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове и
имовину, а један у оквиру Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, и то:
-

Пројекат „Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности“ у
износу од 60.000.000,00 динара,
Пројекат „Безбедност саобраћаја“ у износу од 8.000.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, који учествује са 9,85%,
намењен је за функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања. У оквиру
овог програма реализје се и Пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ за који су средства
одобрена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 4.900.000,00
динара и 474.500,00 из буџета града. Пројекат се реализује 36 месеци.
У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, који учествује са 9,13% по висини
ангажованих средстава, треба истаћи програмску активност управљање и одржавање јавним
осветљењем у износу од 126.980.000,00 динара, затим програмску активност одржавање јавних
зелених површина у износу од 69.730.000,00 динара, као и Пројекат „Изградња капела у
месним заједницама“ у износу од 26.300.000,00 динара, У оквиру овог пројекта планирана је
изградња шест капела у шест месних заједница и то: Кузмин, Бешеново, Босут, Јарак, Манђелос
и Салаш Ноћајски.
У оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине који учествује са 6,51% по висини
ангажованих средстава треба истаћи програмску активност - Функционисање локалних
спортских установа у износу од 117.370.000,00 динара, затим програмску активност - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 70.000.000,00
динара.
Преглед свих Програма и програмских активности дат је у члану 10. ове Одлуке о
буџету града за 2020. годину.

III. Економска структура прихода и примања и расхода и издатака
Структура прихода и примања
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020.
годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, приликом планирања прихода кренуло се од
њиховог остварења за првих девет месеци и процене остварења до краја године, при
чему се водило рачуна да њихов укупан раст не може бити већи од номиналног раста БДП од
7,6%.
Укупно планирани приходи и примања буџета града за 2020. годину износе
3.410.771.000,00 динара и то 3.359.670.000,00 из буџетских средстава и 51.101.000,00 динара из
додатних прихода буџетских корисника.
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Кретање појединих врста прихода и примања планираних за 2020. годину у односу
на пројекцију остварења прихода и примања у 2019. години, дато је у следећем
прегледу :

Ред.
бр.

Економска
класификација

БУЏЕТ 2019

1
1
2

2
300
711

3

712

4
5
6
7
8
9
10
11
12

713
714
716
732
733
741
742
743
744

Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

13
15
18

745
811
823

19
20

841
911

Мешовити и неодређени приходи
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје робе за даљу
продају
Примања од продаје земљишта
Примања од домаћих задуживања

НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА

3
Пренети приходи из претходне године
Порези на доходак, добит и капиталне
добитке
Порез на фонд зарада

УКУПНО:

Остварење
I-X 2019

Процена
oстварења
2019

4

5

6

7

ИНДЕКС

- у 000 динара

ПЛАНИРАНО
БУЏЕТ 2020
Додатни
приходи
Приходи
буџетски
из буџета
х
корисник
а

8

5.095

5.106

12.600

537

1.041.427

1.203.000

1.507.000

125,27

7.079
267.506
41.320
30.777
440.546
104.697
105.535
22.399
11.926

15.100
372.000
100.890
45.000
702.206
136.350
133.410
21.200

10.500
486.000
119.012
50.000
525.273
153.701
138.184
40.400

69,54
130,65
117,96
111,11
74,80
112,73
103,58
190,57

24.836

32.000

60.000

187,50

8.496

25.000

50.000

200,00

33.357

25.000

105.000

420,00

117.000

100.000

100.000

100,00

2.261.996

2.916.262

3.357.670

42.674

246,77

7.890

51.101

115,14

У оквиру економске класификације 711 - Порез на доходак, добит и капиталне
добитке, укупно планирани приходи износе 1.507.000.000,00 динара или 44,88% укупних
буџетских прихода; Порез на зараде планиран је у износу од 1.277.000.000,00 динара или 38%
укупних прихода буџета. Приликом процене овог прихода руководили смо се Упутством за
израду буџета локалне самоуправе и Законом о изменама и допунама Закона о буџетском
систему (''Сл. Гласник РС'', бр. 72/19), којим је прописано повећање зарада у јавном сектору, као
и пројектованом стопом смањења незапослености на нивоу Републике. Порез на приходе од
самосталних делатности и Порез на приходе од имовине планирани су у износу од
100.000.000,00 динара, док су Порези на друге приходе планирани у износу од 120.000.000,00
динара.
У оквиру економске класификације 712 - Порез на фонд зарада, укупно планирани
приходи износе 10.500.000,00 динара или 0.31% укупних буџетских прихода. Већи степен
наплате ове групе прихода се очекује услед исплате заосталих зарада запослених радника у
приватизованим друштвеним предузећима.
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У оквиру економске класификације 713 - Порез на имовину, укупно планирани приходи
износе 486.000.000,00 динара или 14,47% укупних буџетских прихода; Порез на имовину
планиран је у износу од 400.000.000,00 динара. За порез на имовину планира се повећање
наплате у односу на процењени износ за 2019. годину, јер се очекују даљи ефекти активности
одељења локалне пореске администрације на повећању обухвата изласком на терен,
утврђивањем пореза без позивања пореског обвезника да учествује у поступку, у случајевима
када порески орган располаже подацима других надлежних органа и јавних бележника,
спровођењем поступака пореске контроле и принудне наплате, а постоји и известан раст
просечне тржишне цене станова у зависности од зона. Порез на наслеђе и поклон планиран је у
износу од 14.000.000,00 динара, а Порез на капиталне трансакције планиран је у износу од
72.000.000,00 динара.
У оквиру економске класификације 714 - Порез на добра и услуге, укупно планирани
приходи износе 119.011.948,00 динара или 3,54% укупних буџетских прихода; Еколошка такса је
планирана у износу од 50.000.000,00 динара. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су
планирани у износу од 48.900.000,00 динара. Износ локалне комуналне таксе која се наплаћује
при регистрацији возила, утврђују се у складу са највишим износима таксе за регистрацију
моторних возила које доноси Влада Републике Србије. Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта планирана је у износу од 8.231.000,00 динара, комунална такса за
коришћење рекламних паноа планирана је у износу од 5.280.000,00 динара. Остварење ових
прихода зависи, од броја поднетих захтева као и од поступања по донетим решењима.
У оквиру економске класификације 716 - Други порези, укупно планирани приходи
износе 50.000.000,00 динара или 1,49/% укупних буџетских прихода. Целокупни приходи ове
економске класификације односе се на Комуналну таксу на фирму.
У оквиру економске класификације 733 - Трансфери од других нивоа власти, укупно
планирани приходи износе 527.273.496,00 динара или 15,64% укупних буџетских прихода.
Износ укупног ненаменског тренсфера који се додељује Граду Сремска Митровица остаје на
нивоу из 2018. године и износи 254.994.496,00 динара. Остали износ трансфера од других
нивоа власти намењен је завршетку изградње основне школе „Јован Поповић“, реконструкцији
вртића ПУ „Пчелица“ – објекат „Бубамара“, изградњи инфраструктуре у оквиру стамбеног
комплекса за снаге безбедности, адаптацију слвачионице у склопу ПСЦ „Пинки“, као и
трансфери намењених побољшању услова живота избеглих и интерно расељених лица.
У оквиру економске класификације 741 - Приходи од имовине, укупно планирани
приходи износе 153.700.638,00 динара или 4,58% укупних буџетских прихода; Најзначајније
учешће код овог прихода имају Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта и
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта планиране су у укупном износу од
142.700.000,00 динара. Приход од закупа пољопривредног земљишта у државној својини је
планиран у износу од 77.700.000 динара, a остварење овог прихода зависи од броја поднетих
захтева за закуп пољопривредног земљишта. Наиме, од 2020. године, за пољопривредно
земљиште у државној својини одобраваће се закуп на период од 3, 5 и 10 година, што ће
позитивно утицати на број поднетих захтева за закуп, односно висину прихода по том основу.
Позитиван ефекат на ову групу прихода имаће и издавање парцела за вишегодишње засаде на
период од 30 година.
У оквиру економске класификације 742 - Приходи од продаје добара и услуга, укупно
планирани приходи износе 180.858.362,00 динара, од чега су 138.184.362,00 динара средства из
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буџета и чине 4,12% укупних буџетских прихода, а 42.674.000,00 динара су додатни приходи
буџетских корисника од продаје добара и услуга. Накнада за уређивање грађевинског
земљишта планирана је у износу од 13.500.000,00 динара. У оквиру економске класификације
Приходи од продаје добара и услуга чији план износи од 97.684.000,00 динара, планирани су и
приходи од за боравак деце у предшколској установи. У складу са Законом о буџетском систему,
приходи индиректних корисника предшколских установа од 01. јануара 2016. године немају
карактер сопствених прихода, већ представљају јавне приходе буџета града Сремска
Митровица и користе се за општу потрошњу.
У оквиру економске класификације 811 - Примања од продаје непокретности, укупно
планирани приходи износе 50.000.000,00 динара или 1,49% укупних буџетских прихода.
Остварење ове групе прихода се очекује продајом станова и других непокретности који су у
власништву града.
У оквиру економске класификације 841 - Примања од продаје земљишта, укупно
планирани приходи износе 105.000.000,00 динара или 3,13% укупних буџетских прихода. Раст
ове групе примања је последица очекиване продаје слободног земљишта за пословну и
стамбену изградњу.
Структура расхода и издатака
Укупно планирани расходи и издаци буџета града за 2020. годину су 3.410.771.000,00
динара и то 3.359.670.000,00 динара из буџетских средстава и 51.101.000,00 динара из
додатних прихода буџетских корисника.
Средства распоређена по наменама (економска класификација) у буџету дајемо у
следећем прегледу:

Ред.
Бр.

Економска
класификација

у 000 динара

1
1

2
41

3
Расходи за запослене

2.
3.
4.
5.
6.
7.

42
44
45
46
47
48

Коришћење услуга и роба
Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи

8.
9.
10.
11.

49
51
52
54

Резерве
Основна средства
Залихе
Природна имовина (земљиште)

12.

61

Отплата главнице

ОПИС

УКУПНО:

ПЛАНИРАНО БУЏЕТ
2019
Средства
из
Средства
додатних
из буџета
прихода
буџетских
корисника
4

5

ПЛАНИРАНО БУЏЕТ
2020
Средства
из
Средства
додатних
из буџета
прихода
буџетских
корисника
6

611,108
1,369,377
9,300
59,820
414,782
41,127

10,977
35,823

236,015
23,000
644,806

1,361

1,081
1,710

2,650
4,090

7

659,293
1,368,482
9,150
48,500
455,575
41,390

8,677
32,507

141,933
25,000
398,947
0

1,361

868
710

3,388
3,590

СТРУКТУРА

кол.
4

кол.
6

10

11

17,27
38,71
0,26
1,69
11,72
1,16

19,64
40,76
0,27
1,44
13,57
1,23

6,67
0,65
18,23
0,00

4,23
0,74
11,88
0,00

12,500

13,000

0,35

0,39

115,800

196,400

3,27

5,85

100

100

3,537,635

51

57,692

3,357,670

51,101
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Kатегоријa 41 - Расходи за запослене су планирани у износу од 667.970.000,00 динара од
чега су 659.293.000,00 динара средства из буџета, а 8.677.000,00 динара из додатних прихода
буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 19.64%.
Ови расходи обухватају расходе за бруто плате свих запослених који се финансирају из буџета као
и накнаде за запослене раднике. Према Упутству Министарства финансија, маса средстава
потребна за исплату дванаест месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне
власти, планирана је на нивоу исплаћених плата у 2019. години , а највише до дозвољеног нивоa за
исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету РС за 2019. годину. Тако укупна планирана
маса средстава за плате је увећана у:
- органима и службама локалне власти за 8 %,
- установама социјалне заштите за 9%,
- предшколским установама за 9%,
- установама културе за 10%,
- осталим јавним службама 8%.
Поред планиране масе средстава за плате, из буџета Града у 2020. години у оквиру
категорије 41 – Расходи за запослене, планирани су расходи за накнаде у натури - маркице, за
превоз запослених за долазак и одлазак са посла, за разне видове социјалних давања
запосленима, накнаде трошкова запосленима и јубиларне награде који су утврђени интерним
актима а засновани на одредбама колективног, односно појединачног уговора.

52

2
Органи и службе
локалне власти
Изабрана лица
1.
Постављена лица
Запослени
Установе културе
2.
Постављена лица
Запослени
Остале установе из
области јавних служби
које се финансирају из
буџета (навести назив
установе):
3. 1.Пословно спортски
центар "Пинки"
Постављена лица
Запослени
2. Атлетски стадион
Постављена лица

1

Директни и индиректни
Ред
корисници буџетских
бр.
средстава локалне власти

Табела 2.

Назив локалне власти

3

53

5.872.210

8.605.390

11
1
10
5
1

0 568.614.
0
0
0
0

0

0

18.450.600

6

20

5
0
0
0
0
0 1.632.196
0
0

4

7

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

Укупан
Укупан
Маса
број зап. у
Маса
број зап.
средстава октобру
средстава за у октобру
за плате
2019.
плате на
2019.
на извору године из
извору 01 године из
04
извора
извора 04
05-08

220 232.723.000
8
20
192
118 116.809.400
8
110

Укупан
број зап. у
октобру
2019.
године из
извора 01

8

0

Маса
средстава за
плате на
извору 05-08

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана
пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на
економским класификацијама 411 и 412

10

15
1
14
10
1

30

6.326.820

9.838.180

20.429.000

11

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

12

0

Укупан
Маса
Маса
планиран
средстава
средстава за број зап. у
за плате
плате на
децембру
на извору
извору 01 2020. године
04
из извора 04

220 252.076.000
9
21
192
120 127.668.000
8
112

Укупан
планиран
број зап. у
децембру
2020.
године из
извора 01

9

Табела 1

13

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

Укупан
планиран
број зап. у
децембру
2020.
године из
извора
05-08

14

0

Маса
средстава за
плате на
извору 05-08

Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским
класификацијама 411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Маса средстава за плате је у складу са дозвољеном масом за плате одобреном од стране Министарства финансија и приказана је у
Табели 1.
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8.

7.

6.

5.

4.

Запослени
3. Туристичка
организација града
Сремска Митровица
Постављена лица
Запослени
Дирекције основане од
стране локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи
(навести назив установа
и органа):
1.
Постављена лица
Запослени
2.
Постављена лица
Запослени
3.
Постављена лица
Запослени
Укупно за све кориснике
буџетa који се
финансирају са
економских
класификација 411 и
412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

579 545.845.000
8
32
539

0

0 2.200.810
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
221 177.862.000
1
220
0

0
0
0

3.973.000

4
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

4

20
0
0
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
20
0
20

0
0

0

21.100.000

0

21.100.000
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4.264.000

0

593 593.991.000
9
33
551

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
221 193.818.000
1
220

5
1
4

9

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0

0

20
0
0
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
20
0
20

0
0
0

0

21.000.000

0

21.000.000
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42 Коришћење услуга и роба – расходи ове категорије планирани су у износу од
1.400.989.000,00 динара, од чега су 1.368.482.000,00 средства из буџета, а 3.313.000,00 динара
из додатних прихода буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним
буџетским средствима је 40,76%. Детаљан преглед ове категорије расхода по корисницима
приказан је у члану 11. ове Одлуке.
Ова категорија расхода бележи раст од 1,98% у односу на ребаланс 2019. године што је
у складу са планираним растом цена. Приликом утврђивања појединачних група расхода
руководили смо се смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.
44 Отплата камата планирана је у износу од 9.150.000,00 динара. Ова средства
највећим делом су намењена за отплате камата за рефинансирање дугорочних кредита за
капиталне инвестиоционе расходе, за отплату камате на кредит за финансирање текуће
ликвидности и камату за куповину путем лизинга.
45 Субвенције – планиране су у износу од 48.500.000,00 динара. Од овог износа
21.000.000,00 динара чине текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, 21.000.000,00 динара су субвенције приватним предузећима, а 500.000,00
динара су субвенције приватним финансијским институцијама.
Субвенције су у складу са потребама Града расподељене и то за следеће намене:
1. Градској управи за образовање, културу и спорт:
- за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања – 21.000.000,00 динара;
2. Градској управи за буџет и локални економски развој:
- субвенције приватним финансијским институцијама за субвенционисане камате на
кредите – 500.000,00 динара;
3. Градској управи за пољопривреду и заштиту животне средине:
- за пројекат уређења каналске мреже у месним заједницама на територији Града
Сремска Митровица – 5.000.000,00 динара;
- Агенцији за рурални развој – 22.000.000,00 динара;
46 Донације и трансфери - планирани су у износу од 456.443.000,00 динара. На овој
категорији расхода планирана су средства за финансирање преузетих обавеза Апотеке
Сремска Митровица, плата 10 лекара у области примарне здравствене заштите, средства за
преузете обавезе по основу умањена зарада, као и обавеза према буџетском фонду за
финансирање особа са инвалидитетом у укупном износу од 124.903.000,00 динара. Ова
категорија расхода је планирана и за следеће намене:
- основно образовање 153.049.000,00 динара,
- средње образовање 112.863.000,00 динара;
- Радни центар „Радивоје Поповић“ 27.930.000,00 динара,
- Центар за социјални рад „Сава“ 29.131.000,00 динара,
- Центар за социјални рад - Сигурна кућа – 6.467.000,00 динара,
- Сајамске манифестације инвестиционог карактера 2.100.000,00 динара.
47 Права из социјалног осигурања – планирани су у износу од 42.100.000,00
динара од чега је 41.390.000,00 динара из средстава буџета, а 710.000,00 динара из
55
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додатних прихода буџетских корисника. Највећи део ових расхода планиран је за следеће
намене:
 Програм подршке успешним појединцима из области образовања 9.700.000,00
динара;
 Исхрана и смештај ученика са посебним потребама у Школи „Вељко
Радмановић“ у Земуну 1.600.000,00 динара;
 Путни трошкови за децу са посебним потребама и материјално обезбеђење
породице 300.000,00 динара;
 Превоз ученика средњих школа 200.000,00 динара,
 Помоћ успешним појединцима из области културе и спорта 1.350.000,00 динара;
 Пружање финансијске помоћи породици за прворођено дете 10.000.000,00
динара;
 Регресирање трошкова боравка у ПУ „Пчелица“ за децу из материјално
угрожених породица, за децу са сметњама у развоју и децу без родитељског
старања која не остварују право на дечији додатак 2.360.000,00 динара,
 Буџетски фонд за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болети
1.000.000,00 динара;
 Смештај у установу социјалне заштите 500.000,00 динара;
 Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника
10.300.000,00 динара;
 Примена ЛАП-а за Роме 300.000,00 динара;
 Канцеларија за смањење сиромаштва 1.150.000,00 динара,
 Путни тошак за децу и пратиоце дневног боравка „Радивој Поповић“
1.200.000,00 динара;
 вантелесна оплодња 1.000.000,00 динара.
Ова категорија расхода бележи раст од 0,64% у односу на претходну годину.
48 Остали расходи – планирани су у укупном износу од 143.294.000,00 динара од чега
је 141.933.000,00 динара планирано из средстава буџета, а 1.361.000,00 динара из додатних
средстава буџетских корисника;
Дотације невладиним организацијама су планиране у износу од 104.597.000,00 динара,
Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од
30.450.000,00 динара, Новчане казне и пенали по решењу судова 3.025.000,00 и Порези,
обавезне таксе и казне у износу 5.222.000,00 динара. Ова група расхода бележи смањење од
39,86% у односу на претходну годину.
49 Средства резерве - планирана су у износу од 25.000.000,00 динара, од чега
је стална буџетска резерва 5.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 20.000.000,00
динара.
51 Основна средства – планирана су у укупном износу од 402.335.000,00 динара, од
чега је из средстава буџета планирано 398.947.000,00 динара, а из додатних прихода
буџетских корисника 3.388.000,00 динара, за грађевинске објекте планиран је износ од
364.824.000,00 динара, за машине и опрему 31.796.000,00 динара, за култивисану имовину
2.530.000,00 динара, а за нематеријалну имовину 3.185.000,00 динара..
Највећи део издатака се односи на изградњу основне школе „Јован Поповић“ у
Сремској Митровици, изградњу инфраструке у оквиру стамбеног комплекса за снаге
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безбедности. Ова категорија издатака је детаљно објашњена у члану 7. План капиталних
инвестиција.
54 Природна имовина је планирана на економској класификацији 541 - Земљиште у
износу од 13.000.000,00 динара. У структури укупних расхода и издатака учествује са 0,39%.
Планирана средства се односе на набавку грађевинског земљишта, односно на обавезу
плаћања накнаде за експрорисано земљиште и за побољшање пољопривредног земљишта за
сврхе изградње система за наводњавање.
61 Отплата главнице – планирана су у укупном износу од 196.400.000,00 динара и то
96.000.000,00 за отплату главнице рефинансирајућег инвестицоног кредита, 100.000.000,00 за
отплату кредита за текућу ликвидност и 400.000,00 за отплату главнице финансијског
лизинга.

IV. Организациона структура буџета
Иако се од 2015. године прешло са линијског на програмски буџет, организациона
структура и даље задржава доминантну улогу, што се види у следећој табели.

2

I

Скупштина града

II
III

Стручна служба Скупштине
града
Градоначелник

IV

Градско веће

V

Градско јавно правобранилаштво

VI

Градска управа за буџет и
локални економски развој

VII

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

VIII
IX

Градска управа за пољопривреду
и заштиту животне средине

X

Градска управа за саобраћај,
комуналне и инспекцијске
послове
Градска управа за опште и
заједничке послове и имовину

XI
XII

Градска управа за
образовање,културу и спорт
УКУПНО:

Средства
из буџета

Средства
из
додатних
прихода
буџетских
корисника

3

4

5

6

СТРУКТУРА
ИНДЕКС
(7:5 )

1

НАЗИВ ДИРЕКТНОГ
КОРИСНИКА

ПЛАНИРАНО
БУЏЕТ 2020
Средства
из
додатних
Средства
прихода
из буџета
буџетских
корисник
а

ИНДЕКС
(6:4 )

РАЗДЕО

ПЛАНИРАНО БУЏЕТ
2019

кол. 4

7

8

9

кол. 6

10

0,98

1,21

0,21

0,28

0,57

0,58

9,240

0,24

0,28

7,009

0,17

0,21

34,513

40,511

7,446

9,443

20,023

19,464

8,482
6,117

117.38

97.21

422,436

123.44

9,67

12,58

56,944

99.14

1,62

1,70

205,671

106.41

5,46

6,13

237,500

239,751

100.95

6,71

7,14

389,656

333,778

85.66

11,01

9,94

1,047,581

865,476

82.62

29,61

25,78

342,232

710

57,439
193,276

1,001

0.00

1,193,370

55,981

1,147,947

51,101

96.19

91,28

33,73

34,19

3,537,635

57,692

3,357,670

51,101

94.97

88.58

100

100
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Највеће учешће по висини ангажованих средстава са 34,19% има Градска управа за
образовање, културу и спорт.

V.

Функционална структура буџета

Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за
одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи:

Раздео

Назив раздела

План

1

2

3

Средства из
буџета
01
4

Функционална класификација 090
Градска управа за здравствену и социјалну
124.663.000,00 102.893.000,00
8
заштиту
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита
124.663.000,00 102.893.000,00
некласификована на другом месту
Функционална класификација 110
1
Скупштина Града
40.511.000,00
40.511.000,00
2
Стручна служба Скупштине града
9.443.000,00
9.443.000,00
3
Градоначелник
19.464.000,00
19.464.000,00
4
Градско веће
9.240.000,00
9.240.000,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни
78.658.000,00
78.658.000,00
органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
Функционална класификација 130
Градска управа за буџет и локални економски
137.574.000,00 137.574.000,00
6
развој
Градска управа за саобраћај, комуналне и
50.385.000,00
50.385.000,00
10
инспекцијске пословемладину
Градска управа за опште и заједничке послове
214.512.000,00 214.512.000,00
11
и имовину
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге
402.471.000,00 402.471.000,00
Функционална класификација 160
Градска управа за буџет и локални економски
78.812.000,00
78.812.000,00
6
развој
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге
78.812.000,00
78.812.000,00
некласификоване на другом месту
Функционална класификација 170
Градска управа за буџет и локални економски
205.550.000,00 205.550.000,00
6
развој
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга
205.550.000,00 205.550.000,00
5
Градско правобранилаштво
Укупно за функц. клас. 330 Судови

Функционална класификација 330
7.009.000,00
7.009.000,00
7.009.000,00
7.009.000,00

Функционална класификација 411
Градска управа за буџет и локални економски
500.000,00
500.000,00
6
развој
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и
500.000,00
500.000,00
комерцијални послови
Функционална класификација 421
Градска управа за пољопривреду и заштиту
219.946.000,00 219.946.000,00
9
животне средине
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда
219.946.000,00 219.946.000,00
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у динарима

Средства из
Средства из
сопствених
осталих извора
извора 04
5
6
0,00

21.770.000,00

0,00

21.770.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Средства из
Средства из
Средства из
буџета
сопствених
осталих извора
01
извора 04
1
2
3
4
5
6
Функционална класификација 451
Градска управа за саобраћај, комуналне и
227.393.000,00 227.393.000,00
0,00
0,00
10
инспекцијске пословемладину
Градска управа за опште и заједничке послове
117.900.000,00
56.900.000,00
0,00 61.000.000,00
11
и имовину
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај
345.293.000,00 284.293.000,00
0,00 61.000.000,00
Раздео

Назив раздела

План

Функционална класификација 473
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
17.031.000,00
17.031.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам
17.031.000,00
17.031.000,00
Функционална класификација 510
Градска управа за саобраћај, комуналне и
6.000.000,00
6.000.000,00
10
инспекцијске пословемладину
Градска управа за опште и заједничке послове
100.000,00
100.000,00
11
и имовину
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом
6.100.000,00
6.100.000,00
Функционална класификација 520
Градска управа за опште и заједничке послове
17.100.000,00
17.100.000,00
11
и имовину
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним
17.100.000,00
17.100.000,00
водама
Функционална класификација 560
Градска управа за пољопривреду и заштиту
19.805.000,00
19.805.000,00
9
животне средине
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне
19.805.000,00
19.805.000,00
средине некласификована на другом месту
Функционална класификација 620
Градска управа за урбанизам, просторно
56.944.000,00
54.614.444,00
7
планирање и изградњу објеката
Градска управа за опште и заједничке послове
172.450.000,00 172.450.000,00
11
и имовину
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице
229.394.000,00 227.064.444,00
Функционална класификација 630
Градска управа за опште и заједничке послове
38.320.000,00
38.320.000,00
11
и имовину
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање
38.320.000,00
38.320.000,00
Функционална класификација 640
Градска управа за опште и заједничке послове
126.980.000,00 126.980.000,00
11
и имовину
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета
126.980.000,00 126.980.000,00
Функционална класификација 660
Градска управа за саобраћај, комуналне и
50.000.000,00
50.000.000,00
инспекцијске пословемладину
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и
50.000.000,00
50.000.000,00
заједнице некласификовани на другом месту
10

Функционална класификација 760
Градска управа за здравствену и социјалну
81.008.000,00
81.008.000,00
8
заштиту
Укупно за функц. клас. 760 Здравство
81.008.000,00
81.008.000,00
некласификовано на другом месту
Функционална класификација 810
Градска управа за опште и заједничке послове
21.540.000,00
15.540.000,00
11
и имовину
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
198.330.000,00 176.003.000,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и
219.870.000,00 191.543.000,00
спорта
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.329.556,00

0,00

0,00

0,00

2.329.556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

15.027.000,00
15.027.000,00

7.300.000,00
13.300.000,00
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Средства из
Средства из
Средства из
буџета
сопствених
осталих извора
01
извора 04
1
2
3
4
5
6
Функционална класификација 820
Градска управа за опште и заједничке послове
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
11
и имовину
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
327.276.000,00 300.129.000,00 26.557.000,00
590.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе
330.476.000,00 303.329.000,00 26.557.000,00
590.000,00
Раздео

Назив раздела

План

Функционална класификација 830
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
22.710.000,00
22.710.000,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и
22.710.000,00
22.710.000,00
штампања

0,00
0,00

0,00
0,00

Функционална класификација 860
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
2.190.000,00
2.190.000,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт,
2.190.000,00
2.190.000,00
култура и вере, некласификовано на другом месту

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2.034.000,00

0,00
0,00

22.627.000,00
24.661.000,00

0,00

73.745.000,00

0,00
0,00

0,00
73.745.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Функционална класификација 911
Градска управа за опште и заједничке послове
10.034.000,00
8.000.000,00
11
и имовину
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
325.589.000,00 302.962.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско
335.623.000,00 310.962.000,00
образовање
Функционална класификација 912
Градска управа за опште и заједничке послове
143.340.000,00
69.595.000,00
11
и имовину
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
181.539.000,00 181.539.000,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање
324.879.000,00 251.134.000,00
Функционална класификација 920
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
114.683.000,00 114.683.000,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање
114.683.000,00 114.683.000,00
Функционална класификација 980
12
Градска управа за образовање, културу и спорт
9.700.000,00
9.700.000,00
Укупно за функц. клас. 980 Образовање
9.700.000,00
9.700.000,00
некласификовано на другом месту

VI. Структура по изворима финансирања
Класификација расхода и издатака према изворима финансирања повезује изворе
финансирања са конкретним расходима и издацима:
Извори финансирања за Разделе I-XII:
01
04
07
09
13
16

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Разделе I-XII:

Средства из буџета
3.169.791.444,00
0,00
175.279.000,00
0,00
12.599.556,00
0,00
3.357.670.000,00

Средства из
осталих извора

0,00
41.584.000,00
0,00
7.890.000,00

у динарима
Укупна јавна
средства
3.169.791.444,00
41.584.000,00
175.279.000,00
7.890.000,00

537.000,00

13.136.556,00

1.090.000,00
51.101.000,00

1.090.000,00
3.408.771.000,00

Саставни део овог образложења чини и рекапитулација свих програма и програмских
активности са циљевима и индикаторима.
60

3

Основ

4

Опис

Стављање у функцију
грађевинског земљишта

Повећање покривености
насеља и територије
рационалним јавним
осветљењем

Закон о планирању и Управљање
0003 изградњи, Градске
грађевинским
одлуке
земљиштем

Обезбеђивање
материјалних и
других услова за
изградњу
Закон о комуналној одржавање и
1102 делатности и градске функционисање
одлуке
комуналних
објеката за
обављање
комуналне
делатности

Управљање
грађевинским
земљиштем

2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

61

Унапређење
објеката и
инсталација јавног
Закон о комуналним
Управљање/одржавање
осветљења којима Адекватно управљање јавним
0001 делатностима, Градске
јавним осветљењем
се осветљавају
осветљењем
одлуке
саобраћајне и друге
површине јавне
намене

Ефикасан процес озакоњења

Издавање
Закон о планирању и грађевинских
0002 изградњи, Одлука о дозвола у
градским управама
Обједињеној
процедури

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

Повећање покривености
Закон о планирању и Доношење планова
територије планском и
изградњи
детаљне регулације
урбанистичком документацијом

0001

Просторни развој у складу са
плановима

5

Циљ

Просторно и
урбанистичко
планирање

Покривеност
Закон o планирању и
1101
Града планском
изградњи
документацијом

2

1

1 - СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Шифра

Програм / ПА /
пројекат

Укупан број
интервенција по
поднетим
иницијативама грађана
за замену светиљки када
престану да раде

Дужина улица и
саобраћајница (км)
које су покривене
јавним осветљењем у
односу на укупну
дужину улица и
саобраћајница

Број локација
комунално опремљеног
земљишта

Проценат решених
захтева за озакоњења

Проценат површине
покривен плановима
детаљне регулације

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом

6

Индикатор

7000

85

15

95

83

50

7200

87

30

98

85

53

7500

90

35

98

87

55

7800

92

35

98

90

60

126.980.000,00

311.330.000,00

76.420.000,00

29.024.000,00

25.590.444,00

131.034.444,00

15

Укупно
16

Извор
верификације

17

Одговорно
лице

0,00

0,00

0,00

0,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Извештај ЈКП
Комуналије

0,00 126.980.000,00 Извештај ГУ

0,00 311.330.000,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Програм уређења,
отуђења и давања у
закуп грађевиснског
0,00 76.420.000,00
Начелник ГУ
земљишта у јавној
својини Града Сремска
Митровица

0,00 29.024.000,00 Извештај ГУ

0,00 2.329.556,00 27.920.000,00 Извештај ГУ

0,00 2.329.556,00 133.364.000,00 Плански документи Начелник ГУ

Oчекивана Циљна Циљна Средства из Средства из Средства из
Вредност
вредност у вредност вредност
буџета
сопствених осталих
у 2019.
2020.
у 2021. у 2022.
01
извора 04
извора
8
9
10
11
12
13
14

Средства буџета у износу од 3.169.791.444,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 41.584.000,00 динара и средства
из осталих извора у износу од 197.395.556,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
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Управљање и
снабдевање водом за
пиће

Подршка економском
развоју и промоцији
предузетништва

3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

Изградња капеле у
месним заједницама

0003

Одлука о
субвенционисању

Субвенционисање
дела камате на
обртне кредите за
развој малих и
средњих предузећа

Број кварова по км
водоводне мреже

Број новоотворених
предузетничких радњи

производње

Успостављање механизама за
финансијску подршку
Број подржаних МСПП
производним предузећима и
који су модернизовали
предузетницима/предузетницама
и/или проширили своје
који послују на територији
капацитете (број МСПП
града/општине за развој нових
где су жене власнице)
производа и проширење

Отварање нових предузећа и
предузетничких радњи на
територији града/општине

Повећање покривености сеоских Проценат сеоских
месних заједница услугама
месних заједница које
капела
користе услуге капела

Адекватан квалитет пружених
услуга водоснабдевања

Повећање
покривености
Закон о комуналним корисника и
0008 делатностима, Градске територије
одлуке
квалитетним
услугама
водоснабдевања

62

Изградњом капела
решавају се
многобројни
проблеми које
Закон о комуналним
мештани годинама
делатностима,
имају, везано за
Градска одлука о
1102-01
организацију
уређењу и одржавању
сахране на
гробаља и
традиционалан
сахрањивању
начин када сахране
трају по неколико
сати и ометају
саобраћај.
Обезбеђивање
услова за
Закон о локалној
1501
унапређење
самоуправи
економског
развоја града

Адекватан квалитет пружених
услуга одржавања гробаља и
погребних услуга

Управљање
гробљима и
обезбеђивање
погребних услуга

Закон о сахрањивању
и гробљима, Одлуке о
0006 уређивању и
одржавању гробаља и
сахрањивању

Одржавање гробаља и
погребне услуге

Број интервенција у
односу на укупан број
поднетих иницијатива
грађана за чишћење и
одржавање гробаља

25

129

10

0,7

45

45

Одржавање чистоће
Степен покривености
на површинама
територије услугама
Закон о комуналним јавне намене и
Максимална могућа
одржавања чистоће
Одржавање чистоће на
делатностима, Одлука одржавање јавних
покривеност насеља и
јавно-прометних
површинама јавне
0003 о одржавању чистоће, зелених површина
територије услугама одржавања површина (број улица
намене
Одлука о уклањању и чишћење снега и
чистоће јавних површина
које се чисте у односу на
снега и леда
леда са јавних
укупан број улица у
површина у
граду/општини)
зимским условима

Адекватан квалитет
Максимална могућа
Закон о комуналним пружених услуга
покривеност насеља и
0002 делатностима, Градске уређења и
територије услугама уређења и
одлуке
одржавања јавних
одржавања зеленила
зелених површина
30

Одржавање јавних
зелених површина

Број м2 јавних зелених
површина на којима се
уређује и одржава
зеленило у односу на
укупан број м2 зелених
површина
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25

180

30

0,7

50

50

30

27

150

40

0,6

55

55

32

27

150

60

0,5

55

60

35

500.000,00

500.000,00

26.300.000,00

38.320.000,00

10.000.000,00

40.000.000,00

69.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оверене обрачунске
ситуације

Извештај ЈКП
Комуналије

Програм рада ЈКП
Комуналије
Извештај ЈКП
Комуналије

Оверене обрачунске
ситуације

0,00

0,00

500.000,00 Извештај ГУ

500.000,00 Евиденција АПР

0,00 26.300.000,00 Извештај ГУ

0,00 38.320.000,00

0,00 10.000.000,00

0,00 40.000.000,00

0,00 69.730.000,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ
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Дужина пречишћених
канала за одводњавање
Број удружења грађана
која користе
подстицајна средства за
финансирање
програмске активности
у области пољопривреде
и руралног развоја

Програмска
Закон о пољ. зем.;
активност подршке
Закон о пољ. и
за спровођење пољ.
руралном развоју;
политике у
Закон о подстицајима локалној заједници
у пољ. и руралном
обухвата поступке
развоју; Закон о вода; и радње усмеренен
Стварање услова за развој и
Одлука о мерама
на : обезбеђење
0001
унапређење пољопривредне
заштите пољ.
јединственог
производње
земљишта од пољске водног режима и
штете на подручју
остваривање
ГСМ, Закон о локалној управљања водама
самоуправи; Закон о као и на заштиту ,
општем управном
уређење и
поступку;
коришћење пољ.
земљишта.

Закон о пољопривреди Програмска
и руралном развоју , активност мере
Закон о подстицајима подршке руралном
0002 у пољопривреди и
развоју обухватају Унапређење руралног развоја
руралном развоју,
поступке и радње
Програм мера
усмерене на
подршке за
спровођење мера и

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

Мере подршке
руралном развоју

63
Проценат коришћења
пољопривредног
земљишта обухваћених
годишњим програмом, у
односу на укупне
расположиве
пољопривредне
површине (право
пречег)
Површина
пољопривредног
земљишта обухваћеног
поступком уређења
комасације

Донет годишњи
програм заштите,
Обавља
уређења и коришћења
управне,стручне и
пољопривредног
аналитичке
земљишта
послове на
Донет програм
непосредном
комасације
спровођењу
Раст производње и стабилност
закона и других
дохотка произвођача
Донет програм мера
прописа у области
подршке за
пољопривреде,
спровођење
водопривреде,
пољопривредне
подстицаја развоја
политике и политике
пољопривреде и
руралног развоја на
руралног развоја
територији града

Представљање
Унапређење туристичке понуде
туристичке понуде
Број учесника/излагача
града
града

0001

Закон о туризму.
1502-01 Статут установе,
Програм рада

Пораст прихода од
боравишне таксе

Закон о туризму,
Статут

Обезбеђивање
услова за
унапређење
Повећање прихода од туризма
туристичких
потенцијала града

Унпаређење и
промоција туризма,
Број уређених и на
као и послови
адекватан начин
развоја, очувања и
обележених (туристичка
заштите
Повећање квалитета туристичке
сигнализација)
туристичких
понуде и услуге
туристичких локалитета
вредности на
у граду/општини у
територији Града
односу на укупан број
Сремска
локалитета
МИтровица.

1502 Закон о туризму

Закон о пољ. зем.
,Закон о
пољопривреди и
руралном развоју,
Закон о
подстицајима у пољ.
5и руралном развоју
ПОЉОПРИВРЕДА И 0101 ,Закон о водама,
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Закон о општем
управном поступку,
Закон о лока. само.,
Одлука о мерама
заш. пољ. зем. од
пољске штете на
подручју Града С.М.

Гастро-вински
фестивал

Управљање развојем
туризма

4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

15

43000

25

40

15

0

30

45

1

1

1

1

1

32

91

400000

1

30

90

300000
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15

0

35

50

1

1

1

33

92

600000

15

0

40

55

1

1

1

35

93

800000

22.000.000,00

197.946.000,00

219.946.000,00

1.500.000,00

15.531.000,00

17.031.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ситуација извођача

Извештај ГУ

Извештај ГУ

Извештај ГУ

Извештај ГУ

0,00 22.000.000,00 Извештај ГУ

0,00 197.946.000,00

0,00 219.946.000,00

Извештај ГУ

0,00 1.500.000,00 Известај установе

0,00 15.531.000,00 Известај установе

Начелник ГУ

начелник ГУ

Начелник ГУ

Директор
Туристичке
организације
града

Начелник ГУ

0,00 17.031.000,00 Извештај пословања Начелник ГУ
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6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

64

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Управљање заштитом
животне средине

1. Закон о заштити
животне средине; 2.
0002 Закн о заштити
ваздуха; 3. Закон о
заштит од буке

Програмска
активност
обухваћена је
праћењем нивоа
загађујућих
материја у ваздуху
као и систематско
Праћење у складу са
мерење нивоа буке
прописаним законским
у животној
обавезама
средини, ради
анализе измерених
вредности и
предузимања мера
у циљу заштите
животне средине и
здравља људи.
Број урађених
мониторинга нивоа буке

Број урађених
мониторинга контроле
квалитета ваздуха

Број третмана сузбијања
одраслих јединки
комараца

12

12

3

5

1

Донет програм за
доделу дотација
невладиним
организацијама

Број подржаних
програма и пројеката из
области заштите
животне средине

1

Усвојен програм
мониторинга буке

Ова програмска
активност
подразумева
превентивне мере
заштите здравља
становништва и
превенцију ширења
Закон о заштити
Испуњење обавеза у складу са
опасних болести
животне средине;
законима у домену постојања
0001
применом
Закон о удружењима
стратешких и оперативних
биолошких метода
грађања
планова као и мера заштите
сузбијања
комараца, као и
дотације
удружењима
грађана из ообласти
заштите животне
средине.

1

Усвојен програм
контроле квалитета
ваздуха

Програм заштита
животне средине
обухвата поступке
и мере који
Закон о заштити
спречавају
животне средине;
угрожавање
Закон о удружењима животне средине с
Унапређење квалитета
0401 грана; Закон о
циљем очувања
елемената животне средине
заштити од буке;
биолошке
Закон о заштити
равнотеже као и
ваздуха
очување и
заштиту здравља
становништва и
квалитета
екосистема

10

Број субјеката руралног
туризма која користе
подстицајна средства у
области
непољопривредних
активности на селу

активности са
циљем обнове
развојних
потенцијала
руралне средине.

спровођење
пољопривредне
политике и политике
руралног развоја.
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12

10

2

5

1

1

1

10

12

12

1

6

1

1

1

10

12

12

1

6

1

1

1

15

8.905.000,00

10.900.000,00

43.005.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8.905.000,00

0,00 10.900.000,00

0,00 43.005.000,00

Извештај Завода за
јавно здравље

Извештај Завода за
јавно здравље

Извештај ГУ

Извештај ГУ

Извештај ГУ

Извештај ГУ

Извештај ГУ

Извештај ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Број 18
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

Закон о заштити
животне средине

Одрживо
Одрживо управљање осталим
управљање осталим
врстама отпада
врстама отпада

Спровођење редовних мерења
на територији града/општине и
испуњење обавеза у складу са
законима

Изградња фекалне
Закон о комуналним Комунално
Смањење загађења животне
канализације у насељу 0401-01
делатностима
опремање насеља средине
Лаћарак

0006

Управљање
комуналним отпадом

Управљање осталим
врстама отпада

Одржавање
депоније
грађевинског
Закон о комуналним
0005
отпада на
делатностима
територији Града
Сремска
Митровица.

Закон о заштити
животне средине

0004

Управљање отпадним
водама

Проценат домаћинстава
прикључен на
канализациону мрежу

Јавни градски и
приградски превоз
путника

0004

Закон о комуналним
Унапређење
делатностима, Закон о
превоза путника на
превозу у друмском
територији Града.
саобраћају

Генерални план, Закон
Унапређење
о планирању и
0002
саобраћајне
изградњи, Градске
инфраструктуре
одлуке

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама јавног
превоза

Опремање и одржавање
саобраћајне сигнализације на
путевима и улицама

Закон о јавним
Текуће поправке и
путевима, Одлука о одржавање путева,
Опремање и одржавање
општинским путевима хоризонталне и
0002
саобраћајне сигнализације на
и улицама на
вертикалне
путевима и улицама
територији Града
сигнализације и
Сремска Митровица семафора.

160

80

Проценат покривености
територије услугом
јавног превоза (мерено
кроз број насеља где
постоји организован
јавни превоз у односу на
укупан број насеља)

160

220

10

Дужина хоризонталне
саобраћајне
сигнализације (у км)

Дужина хоризонталне
саобраћајне
сигнализације (у км)

Унапређење
организације
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
саобраћаја и
Дужина изграђених
Одлука о градским
Развијеност инфраструктуре у
САОБРАЋАЈА И
унапређење
саобраћајница које су у
0701 управама и законска
контексту доприноса социо
САОБРАЋАЈНА
саобраћајне
надлежности
акта
економском развоју
ИНФРАСТРУКТУРА
инфраструктуре у
града/општине (у км)
локалној
самоуправи

65

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

16

17

Количина прикупљеног
150000
осталог отпада

Број извршених
контрола или надзора
мера поступања са
отпадом у складу са
законом о управљању
отпадом

Проценат покривености
територије услугама
Адекватан квалитет Максимална могућа
прикупљања и одвођења
пружених услуга покривеност корисника и
отпадних вода (мерено
одвођења отпадних територије услугама уклањања
кроз број насеља у
вода
отпадних вода
односу на укупан број
насеља)
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85

160

170

230

20

175000

17

23

90

170

180

235

25

200000

18

25

90

180

180

240

50

200000

18

30

136.700.000,00

56.900.000,00

82.693.000,00

284.293.000,00

5.000.000,00

100.000,00

6.000.000,00

12.100.000,00

100.000,00

0,00 82.693.000,00

0,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

0,00 136.700.000,00 Извештај ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Обрачунска ситуација,
Програм рада
Начелник ГУ
Сирмијумпут доо,
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

0,00 1.000.000,00 57.900.000,00 Извештај ГУ

0,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Извештај инспекцијске
Начелник ГУ
службе

Извештај ЈКП
Комуналије

Извештај Робно
транспортног центра
Лука „Легет“ а.д.
Сремска Митровица

0,00 5.000.000,00 Извештај ГУ

0,00

0,00 6.000.000,00

0,00 12.100.000,00

0,00 61.000.000,00 345.293.000,00 Извештај ГУ

0,00

0,00

0,00

0,00

Број 18
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

Обезбеђење комуналне
инфраструктуре у оквиру
стамбеног комплекса за снаге
безбедности

Повећање безбедности учесника
у саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

Обезбеђивање
услова за већу
безбедност
учесника у
саобраћају

Обезбеђивање
8 - ПРЕДШКОЛСКО
Закон о основама
услова за рад
ОБРАЗОВАЊЕ И
2001 система образовања
предшколске
ВАСПИТАЊЕ
и васпитања
установе

Обављање
управних и
стручних послове у
непосредном
спровођењу закона
Просечан број деце по
Закон о основама
и других прописа Обезбеђени адекватни услови за
васпитачу/васпитачици
0001 система образовања и из изворног
васпитно-образовни рад са
(јасле, предшколски,
васпитања
делокруга града, децом уз повећан обухват
припремни
као и послове који
предшколски програм)
су поверени граду у
области
предшколског
образовања.

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Просечан број деце у
групи (јасле,
предшколски, ппп)

24

Санација објекта ПУ
Пчелица у Лаћарку

Санација објекта
Закон о предшколском
вртића у Лаћарку васпитању и
Унапређење квалитета васпитно
2001-02
ПУ Пчелица
образовању, Закон о
образовног рада
Сремска
планирању и изградњи
Митровица

24

24

92

270

1

24

66

Закон о предшколском Санација објекта
Санација објекта
Просечан број деце у
васпитању и
Бубамара - ПУ
Унапређење квалитета васпитно
Бубамара ПУ Пчелица 2001-01
групи (јасле,
образовању, Закон о Пчелица Сремска образовног рада
у Сремској Митровици
предшколски, ппп)
планирању и изградњи Митровица

Просечан број деце у
групи (јасле,
предшколски,
припремни
предшколски
програм/ППП)

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Проценат уписане деце
у односу на број
укупно пријављене
деце

Број саобраћајних
незгода/инцидената

Дужина изграђене
саобраћајнице

Обављање
управних и
стручних послова
Закон о основама
који су поверени
система образовања и граду у области
Обезбеђени адекватни услови за
васпитања, Закон о предшкоског
0001
васпитно-образовни рад са
предшколском
образовања,
децом уз повећан обухват
васпитању и
финансирање
образовању
материјалних
трошкова и надзор
над коришћењем
тих средстава.

Закон о безбедности
Безбедност саобраћаја 0701-04 саобраћаја на
путевима

0701-01 Закључак

Инфраструктурно
опремање у оквиру
стамбеног
комплекса за снаге
безбедности

Инфраструктура у
оквиру стамбеног
комплекса за снаге
безбедности
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24

24

24

24

94

260

1250

24

24

24

24

95

250

1250

24

24

24

24

95

220

1250

8.000.000,00

0,00

2.903.000,00

299.584.000,00

310.962.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00 8.000.000,00

0,00 2.903.000,00

0,00

0,00 8.000.000,00

0,00 2.034.000,00 2.034.000,00

0,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Извештај предшколске
Начелник ГУ
установе

Извештај предшколске
Начелник ГУ
установе

Извештај ГУ

0,00 22.100.000,00 321.684.000,00 Извештај школе

Директор
школе

Извештај саобраћајне
Начелник ГУ
полиције

Годишњи извештај о
Начелник ГУ
извршеним радовима

0,00 24.661.000,00 335.623.000,00 Извештај школе

0,00

0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
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14

Функционисање
основних школа

Закон о основама
Изградња Основне Изградња школског објекта, као
Број учионица за
Изградња основне
система образовања и
2002-02
школе Јован
замена неусловног-привременог наставне и ваннаставне
школе Јован Поповић
васпитања, Закон о
Поповић
објекта постојеће школе
активности
планирању и изградњи

22

4

Обезбеђени прописани услови за
васпитно-образовни рад у
Просечан број ученика
средњим школама и безбедно
по одељењу
одвијање наставе

Закон о основама
система образовања и
васпитања, Закон о
средњој школи, Закон
о јавним набавкама,
0001
Посебан колективни
уговор за запослене у
основнм и средњим
школама и домовима
ученика

Програм обухвата
нормативне и
Закон о социјалној административне
заштити и Одлука о активности у
правима из области области дечје,
социјалне заштите на борачкоПовећање доступности права Број услуга намењених
територији града
инвалидске и
и механизама социјалне
женама са искуством
Сремска Митровица социјалне заштите
0901
заштите за жене у локалној
насиља у породици
Закон о социјалној као и
заједници
или у партнерском
заштити и Одлука о омогућавање
односу
правима из области остваривања
социјалне заштите на права из домена
територији града
изворних послова
Сремска Митровица ЈЛС и поверених
послова од стране
Републике Србије

Функционисање
средњих школа

11 - СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Градска управа за
образовање,
културу и спорт
обавља послове
које су поверени
Граду у области
средњег
образовања.

Стопа прекида средњег
Повећање обухвата
образовања (разложено
средњошколског образовања
према полу)

Закон о основама
Обезбеђивање
2003 система образовања услова за рад
и васпитања
средњих школа

67

10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
2

24

Закон о основама
система образовња и
васпитања, Закон о
Градска управа за
основној школи, Закон
образовање,културу
о јавним набавкама,
и спорт обавља
Обезбеђени прописани услови за Просечан број ученика
Посебан колективни
0001
послове који су
васпитно-образовни рад са
по одељењу (разврстани
уговор за запослене у
поверени Граду у децом у основним школама
по полу)
основним и средњим
областима основног
школама и домовима
образовања.
ученика, Одлука о
мрежи основних
школа

Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем
100

50

Број деце ромске
националности који су
обухваћени новим
диверсификован
програмима
Обухват деце основним
образовањем
(разложено према
полу)

Повећање обухвата деце из
осетљивих друштвених група
предшколским програмом

Закон о основама
Основно
2002 система образовња и образовање и
васпитања
васпитање деце

2001-03 Уговор ГРАНТ

Инклузија деце у
раном развоју у
систем
предшколског
образовања

9 - Основно
образовање и
васпитање

Инклузија деце у
раном развоју
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4

22

2

18

24

100

100

4

22

1

18

24

100

120

5

22

1

18

24

100

160

102.893.000,00

114.683.000,00

114.683.000,00

69.595.000,00

181.539.000,00

251.134.000,00

475.000,00

527.000,00 1.002.000,00 Извештај ГУ

0,00 181.539.000,00 Извештаји школа

0,00 114.683.000,00 Извештаји школа

0,00 114.683.000,00 Извештај ГУ

Директори
школа

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Директори
школа

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Извештаји о раду ГУ
Начелник ГУ
0,00 21.770.000,00 124.663.000,00 и Центра за
социјални рад

0,00

0,00

0,00 73.745.000,00 143.340.000,00 Извештај ГУ

0,00

0,00 73.745.000,00 324.879.000,00 Извештај ГУ

0,00
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закон о социјалној
заштити и Одлука о
правима из области
0001
социјалне заштите на
територији града
Сремска Митровица

Закон о социјалној
заштити и Одлука о
правима из области
0002
социјалне заштите на
територији града
Сремска Митровица

Једнократне помоћи и
други облици помоћи

Породични и домски
смештај,
прихватилишта и
друге врсте смештаја

Закон о социјалној
заштити и Одлука о
правима из области
0002
социјалне заштите на
територији града
Сремска Митровица

Издвајања у оквиру
ове програмске
Закон о социјалној активности тичу се
заштити и Одлука о финансирања
Подстицање развоја
правима из области пројеката или
0003
разноврсних социјалних и
социјалне заштите на делова пројеката
других услуга у заједници
територији града
које спроводе
Сремска Митровица удружења грађана
из области
социјалне заштите

Дневне услуге у
заједници

68

Породични и домски
смештај,
прихватилишта и
друге врсте смештаја

ПА обухвата
средства за
функционисање
Канцеларије за
смањење
сиромаштва и
решавање
стамбенуих питања Унапређење заштите
избеглих и
сиромашних
интернорасљених
лица. Програмска
активност обухвата
и услуге социјалне
заштите као што су
саветовалиште за
брак и породицу,
Збрињавање лица
која се нађу у
скитњи, просјачењу
или другим
околностима у
којима је потребан
хитан прихват и Обезбеђење услуге смештаја
краткотрајан
смештај,
збриљавање лица са
поремећајем у
друштвеном
понашању .
Збрињавање лица
која се нађу у
скитњи, просјачењу
или другим
околностима у
којима је потребан
хитан прихват и Обезбеђење услуге смештаја
краткотрајан
смештај,
збриљавање лица са
поремећајем у
друштвеном
понашању.

Број
удружења/хуманитарних
организација које
добијају средства из
буџета града/општине

Број корисника услуга
смештаја
прихватилишта

Број корисника других
услуга смештаја

Проценат грађана који
добијају новчане
накнаде и помоћ у
натури у складу са 1,8
Одлуком о социјалној
заштити у односу на
укупан број грађана

20

20

20

- 67 -

25

20

20

1,8

25

20

20

1,8

25

20

20

1,8

5.000.000,00

500.000,00

3.017.000,00

24.961.000,00

0,00

0,00

Извештај о раду
500.000,00 Центра за социјални
рад

Извештај ГУ

0,00 5.000.000,00 Извештај ГУ

0,00

0,00 3.450.000,00 6.467.000,00

Извештај о раду
0,00 15.920.000,00 40.881.000,00 Центра за социјални
рад

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ
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Подршка деци и
породици са децом

Подршка реализацији
програма Црвеног
крста

Саветодавнотерапијске и
социјално-едукативне
услуге

1801 Закон

Закон о здравственој
заштити, Одлука о
правима из области
0001 примарне здравствене
заштите на територији
града Сремска
Митровица

Закон о здравственој
заштити, Одлука о
0002 градским управама,
решење о именовању
мртвозорника

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

Мртвозорство

69

12 - ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

-

10

100

350

700

Број корисника народне
кухиње (или број
подељених оброка у
народној кухињи)

Број корисника услуга

12

Број услуга социјалне
заштите предвиђених
Одлуком о социјалној
заштити - укупно

финансирање два
фармацеута у Дому
здравља, набавку
машина и опреме за
потребе Дома
Број здравствених
Унапређење доступности,
здравља и Апотеке
радника/сарадника
квалитета и ефикасности
као и текуће
подржаних едукативним
примарне здравствене заштите
одржавање зграда и
програмима
објеката из области
примарне
здравствене
заштите
Програмска
активност обухвата
финансирање три
лекара
мртвозорника који
утврђују време и
место смрти изван
здравствене
установе

Унапређење здравља
становништва

Програмска
активност обухвата
помоћ лицима са
Закон о социјалној
сметњама у развоју
заштити и Одлука о
Подршка развоју мреже услуга
кроз њихово
правима из области
социјалне заштите предвиђене
0004
ангажовање у
социјалне заштите на
Одлуком о социјалној заштити и
Радном центру и
територији града
Законом о социјалној заштити
Дневном боравку
Сремска Митровица
који функционишу
у оквиру ШОСО
Радивој Поповић.
Закон о социјалној
Социјално деловањезаштити и Одлука о
олакшавање људске патње
правима из области
Реализација
пружањем неопходне ургентне
социјалне заштите на
0005
програма Народне помоћи лицима у невољи,
територији града
кухиње
развијањем солидарности међу
Сремска Митровица,
људима, организовањем
Закон о Црвеном
различитих облика помоћи
крсту
Програмска
активност обухвата
нормативне и
административне
активности у
Закон о социјалној
области дечје,
заштити и Одлука о борачкоправима из области инвалидске и
Унапређење услуга соијалне
0006
социјалне заштите на социјалне заштите заштите за децу и породицу
територији града
као и омогућавање
Сремска Митровица остваривања права
из домена изворних
послова ЛСЈ и
поверених послова
од стране
Републике Србије
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-

10

100

350

700

14

-

10

100

350

700

14

-

10

100

350

700

14

1.700.000,00

78.008.000,00

81.008.000,00

36.285.000,00

6.400.000,00

26.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извештај Црвеног
крста

0,00 1.700.000,00

0,00 78.008.000,00

0,00 81.008.000,00 Извештај ГУ

0,00 36.285.000,00 Извештај ГУ

0,00 6.400.000,00

Одлука о правима из
0,00 2.400.000,00 29.130.000,00 области социјалне
заштите

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ
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Број програма и
пројеката Удружења
грађана подржаних од
стране града/општине

Проценат установа
културе код којих су на
годишњем нивоу
извршена улагања у
односу на укупан број
установа културе у
надлежности ЈЛС

Улагање у установе
културе у
надлежности ЈЛС и
унапрепређење
Закон о култури,
доступности,
Унапређење презентације
0003 Закон о планирању и
побољшање
културног наслеђа
изградњи
квалитета
културних садржаја
за све грађане на
територији ЈЛС

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

Унапређење система
очувања и
представљања
културно-историјског
наслеђа

70
18

88

9

Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

Обављање
управних и
стручних послове у
непосредном
Закон о локалној
спровођењу закона
самоуправи, Закон о
Унапређење разноврсности
0002
и других прописа
култури, Одлука о
културне понуде
из изворног
градским управама
делокруга града,
као и послове који
су поверени граду у
областима културе,

Закон о култури,
Статут

Обезбеђење услова
за функционисање
локалних установа
Обезбеђење редовног
културе и
функционисања установа
реализацију
културе
њихових
планираних
активности.

0001

1201 Закон о култури

19

Број примерака
локалних штампаних
медија који доприносе
101000
остваривању општег
интереса у области
јавног информисања

Функционисање
локалних установа
културе

13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Број посебних програма
и пројеката из области
јавног здравља

Развој и
унапређење
културе и
Остваривање јавног интереса
информисања на
из области информисања
територије Града
Сремска
Митровица

финансирање
набавке
медицинског
материјала за
Закон о здравственој
спровођење акција
заштити, Одлука о
Спровођење
из области
правима из области
Стварање услова за очување и
активности из области
друштвене бриге за
0003 примарне здравствене
унапређење здравља
друштвене бриге за
јавно здравље (
заштите на територији
становништва
јавно здравље
акције мерења
града Сремска
гликемије и
Митровица
лидидног статуса) и
финансирање
покушаја вештачке
оплодње
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20

88

9

101000

20

40

90

9

101000

20

1.300.000,00

0,00

40

90

9

3.100.000,00

44.941.000,00

0,00

0,00

250.902.000,00 27.147.000,00

101000 326.039.000,00 26.557.000,00

20

Директор
библиотеке

Начелник ГУ

0,00 3.100.000,00 Извештај ГУ

0,00 44.941.000,00 Извештај ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

0,00 278.049.000,00 Кадровска евиденција Директор

590.000,00 353.186.000,00 Извештај ГУ

0,00 1.300.000,00 ИЗВЕСТАЈ О РАДУ
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71

Закон о спорту,
1301 Одлука о градским
управама

0001 Закон о спорту

0002 Закон о спорту

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Подршка
предшколском и
школском спорту

Број објеката културне
Подстицање развоја културе
инфрастурктуре на
кроз јачање капацитета културне
територији града које су
инфраструктуре
у функцији

Број пријава на оглас

Обављање
управних и
Број спортских
стручних послова Обезбеђење услова за бављење организација преко
из надлежности спортом свих грађана и
којих се остварује
управе с циљем грађанки града/општине
јавни интерес у
унапређења и
области спорта
развоја спорта
Број годишњих
Унапређење подршке локалним
Дотације
програма спортских
спортским организацијама преко
спортским
организација
којих се остварује јавни интерес
организацијама
финансираних од стране
у области спорта
града/општине
Реализација
Број програма којима се
активности
Унапређење предшколског и
реализују активности
школског и
школског спорта
школског спорта
радничког спорта

Санација зграде
Закон о култури,
Позоришта
1201-04 Закон о планирању и
Добрица
изградњи
Милутиновић

14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Санација зграде
Позоришта Добрица
Милутиновић

У овој
традиционалној
манифестацији
учествују ученици
основних школа,
средњошколци,
студенти, драмски Повећање броја учесника на
уметници,
фестивалу
говорници из
иностранства и сви
други надахнути
лепом речју а
склони вештини
говорења.

50

61

150

26

35

400

СРЕМ ФОЛК
ФЕСТ је
међународни
Чување и развијање аутентичног
ревијални фестивал
народног стваралаштва,
фолклора који је
Закон о култури,
неговање културно-уметничког
Број учесника
први пут одржан
1201-01 Статут Центра за
аматеризма, представљање
фестивала, домаћих и
2004. године у
културу Сирмијумарт
националне културе света и
страних
Сремској
упознавање учесника са
Митровици под
културом наше земље
покровитељством
Општине Сремска
Митровица.

Повећана понуда квалитетних
медијских садржаја из области
друштвеног живота локалне
заједнице
24

Закон о локалној
самоуправи, Закон о
култури, Одлука о
градским управама

Број програмских
садржаја подржаних на
конкурисма јавног
информисања

0004

Фестивал беседништва
Закон о култури,
- СИРМИУМ ЛУX
1201-02
Статут установе
ВЕРБИ

Срем Фолк Фест

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

Медијско праћење
града,
обезбеђивање
јавног
информисања и
суфинансирање
програма из
области јавног
информисање.
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51

61

152

26

40

500

25

52

62

155

27

45

550

25

53

65

157

27

50

600

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извештај одбора
Фестивала

Извештај одбора
Фестивала

100.000,00 Извештај ГУ

710.000,00

0,00 3.576.000,00

0,00 22.710.000,00 Извештај ГУ

16.960.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

0,00 16.960.000,00 Извештај ГУ

0,00 70.000.000,00 Извештај ГУ

193.733.000,00 15.027.000,00 13.300.000,00 222.060.000,00 Извештај ГУ

100.000,00

710.000,00

3.576.000,00

22.710.000,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Директор

Директор

Начелник ГУ
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Спровођење
омладинске политике

Функционисање
локалних спортских
установа

72
96

Однос броја
запослених у
граду/општини и
законом утврђеног
максималног броја
запослених

50

Обављање
Одрживо управно и
15 - ОПШТЕ
Закон о локалној
управних и
финансијско функционисање
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 0602 самоуправи. Статут стручних послова града/општине у складу
САМОУПРАВЕ
Града.
из своје
надлежностима и пословима
надлежности
локалне самоуправе

Број посетилаца

100

100

Закон о спорту,
1301-01 статути спортских
установа

Број младих жена
корисника услуга

20

Број објеката за
бављење рекреативним
спортом

Обезбеђивање и
унапређивање
услова за
одвијањем наставе
физичког
Планско подстицање и креирање
васпитања у
услова за бављење спортом свих
сеоским школама, градјана
ваннаставних
активности и
рекреативног
спорта

0005 Закон о младима

Број спортских
организација који
користе услуге установе
из области спорта

Изградња дечијих
игралишта и
Закон о планирању и
Одржавање спортске
реконструкција
Унапређење рекреативног
1301-02 изградњи, Одлука о
инфраструктуре
спортских и
спорта
градским управама
рекреационих
објеката

Изградња спортских
дворана

Припрема и
реализација
програма едукације
омладине,
обезбеђивање
средстава
неопходних за
Подршка активном укључивању
несметано
младих у различите друштвене
функционисање
активности
(организција
трибина,
радионица,
семинара, округлих
столова и
едукативних
екскурзија)

Обезбеђење услова
за функционисање
локалних
спортских установа
и реализацију
Обезбеђивање услова за рад
0004 Закон о спорту, Статут њихових
установа из области спорта
планираних
активности и
унапређење услова
за бављење
спортом.
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95

103

75

110

21

95

104

100

115

22

95

105

150

120

23

703.542.000,00

15.240.000,00

300.000,00

2.190.000,00

18.620.580,00

0,00

300.000,00

0,00 2.190.000,00 Извештај ГУ

0,00 18.620.580,00 Известај установе

0,00

0,00 703.542.000,00

Кадровска
евиденција

0,00 6.000.000,00 21.240.000,00 Извештај ГУ

0,00

0,00

0,00

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

Директор
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Број
иницијатива/предлога
месних заједница према
граду/општини у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

ПА обухвата
обезбеђивање
услова за
функционисање
месних заједница и
реализацију
њихових
планираних
активности на
унапређењу услова
за развој заједница.

73
Учешће издатака за
сервисирање дугова у
текућим приходима ≤
15%

Број решених предмета
у односу на укупан број
предмета на годишњем
нивоу

0003

Заступање Града,
давање правних
Одлука о
мишљења, праћење
град.правобраниластву
Заштита имовинских права и
0004
и проучавање
Града Сремска
интереса града/општине
правних питања од
Митровица
значаја за рад
органа

Сервисирање јавног
дуга

Општинско/градско
правобранилаштво

Закон о локалној
самоуправи, Статут
града Сремска
Митровица

ПА подразумева
отплату главнице
кредита узетих од
стране Града за
инвестиције, текућу
ликвидности и
Одржавање финансијске
отплату главнице
стабилности града/општине и
финансијског
финансирање капиталних
лизинга и
инвестиционих расхода
управљање
финансијским
средствима како би
се очувала
финансијска
стабилност Града.

Функционисање
месних заједница

Закон о локалној
0002 самоуправи. Статут
Града

Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

Проценат решених
предмета у календарској
години (у законском
року, ван законског
рока)

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

Закон о локалној
самоуправи, Статут
града Сремска
Митровица

Припрема и
израђује нацрт
буџета Града и
завршни рачун
буџета Града,
припрема нацрте
Функционисање управе
прописа из области
изворних јавних
прихода у срадњи
са градским
управама, обавља
послове трезора

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0001

Проценат решених
предмета у календарској
години (у законском
року, ван законског
рока)

ПА обаухвата
средства неопхода
за плате
запослених, сталне
трошкове градских
Закон о локалној
управа и служби,
0001 самоуправи, Градске средства за
Функционисање управе
одлуке
обављање општих и
стручних услуга,
стедства неопходна
за одржавање
зграда, објеката,
машина и опреме.

88

8,3

34

80

80

- 72 -

88

8,3

34

85

80

90

7

34

90

90

95

7

34

90

90

7.009.000,00

205.550.000,00

78.812.000,00

112.574.000,00

214.512.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Председници
МЗ

Начелник ГУ

Начелник ГУ

0,00 7.009.000,00 Писарница

Градски
правобранилац

0,00 205.550.000,00 Одлука о буџету Града Начелник ГУ

0,00 78.812.000,00 Савет МЗ

0,00 112.574.000,00 Писарница

0,00 214.512.000,00 Писарница
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-

Стална буџетска
резерва се користи
за финансирање
расхода и издатака
на име учешћа ЈЛС
у отклањању
последица
ванредних
околности које
могу да угрозе
живот и здравље
људи или
проузрокују штету
већих размера.

Закон о буџетском
0010 систему, Одлука о
градским управама

Стална буџетска
резерва

16 - ПОЛИТИЧКИ
Закон о локалној
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 2101
самоуправи
САМОУПРАВЕ

Подршка успешним
појединцима из
области образовања

74

-

-

Број решених предмета
грађана у односу на број
примљених предмета

Послови за
Скупштину Града
Сремска
Митровица

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система локалне
самоуправе

-

Подршка
талентованим
ученицима и
Одлука о наградама и студентима и то
јавним признањима додељивањем
Града,Одлука о
награда ђацима
Проценат издвајања
начину остваривања генерације и
будзетских средстава за
Подстицање талентованих и
права на материјалне Светосавских
подршку успешним
0602-01
надарених ученика и студената
помоћи-субвенције повеља
појединцима из области
на територији Града
деци, ученицима и
најуспешнијим
образовања у односу на
студентима са
ученицима, као и
укупна средства
територије Града
додељивањем
Сремска Митровица студентских
стипендија и
субвенционисањем
превоза студената

-

Закон о буџетском
0009 систему, Одлука о
градским управама

Текућа буџетска
резерва

Успостављање
комуналног реда уз Квалитетно обављање
редован рад
инспекцијских послова
инспекције

Средства текуће
буџетске резрве
користе се за
непланиране сврхе
за које нису
утврђене
апропријације или
за сврхе за које се у
току године покаже
да апропријације
нису биле довољне.

Закон о комуналним
делатностима, Закон о
Инспекцијски послови 0006 планирању и
изградњи, Одлука о
градским управама

-

0,2

-

-

48
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-

0,3

-

-

50

-

1

-

-

50

-

1

-

-

50

78.658.000,00

9.700.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

50.385.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 78.658.000,00

0,00 9.700.000,00

Рачуноводствени
извештај

0,00 5.000.000,00 Решење

Секретар
Скупштине
Града

Начелник

Градско веће

Градоначелник

Извештај инспекцијске
Начелник ГУ
службе

0,00 20.000.000,00 Решење

0,00 50.385.000,00
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Градско веће
предлаже Статут,
буџет и друге
одлуке и акте које
доноси Скупштина;
непосредно
Функционисање извршних
извршава и стара се
органа
о извршавању
одлука и других
аката Скупштине
града;врши надзор
над радом Градских
управа,

Градоначелник
именује и
разрешава управни
и надзорни одбор,
именује и разрешва
директоре јавних
предузећа,
Функционисање извршних
установа,
органа
организација и
служби, чији је
оснивач и даје
сагласност на
њихове статуте, у
складу са Законом.

Стручна служба
Скупштине града
обавља стручне
послове за потребе
Скупштине града,
припрема и
организује седнице
Скупштине града, Функционисање извршних
припрема нацрте органа власти скуштине
одлука и других
аката које доноси
Скупштина, прати
извршење прописа
и пружа стручну
подршку градским
управама.

0002 Статут Града

Закон о локалној
0002 самоуправи, Статут
Града

Закон о локалној
самоуправи, Статут
града Сремска
0003 Митровица,
Пословник о раду
Скупштине града
Сремска Митровица

Функционисање
извршних органа

Функционисање
извршних органа

75

Нацрт Одлуке сачинила
Градска управа за буџет и
локални економски развој
Града Сремска Митровица
Број: 400-63/2019-VIII
Дана, 11.12.2019. године
Сремска Митровица

Подршка раду
извршних органа
власти и скупштине

Функционисање локалне
скуштине

Закон о локалној
0001 самоуправи, Статут
Града

Функционисање
скупштине

Број припремљених
седница

Број донетих аката

Број седница извршних
органа

Број седница скупштине

24

800

24

14

- 74 -

24

900

24

14

24

900

24

14

24

900

24

15

9.443.000,00

19.464.000,00

9.240.000,00

40.511.000,00

9.240.000,00

0,00

9.443.000,00

0,00 19.464.000,00

0,00

0,00 40.511.000,00

Председник
Скупштине

Градоначелник

Записник о одржаним Секретар
скупштинама града
скупштине

Извештај ГУ

Записници са седница
Градоначелник
Градског већа

Службени листови
Града

Н А Ч Е Л Н И К,
дипл.правник Душко Шарошковић

0,00

0,00

0,00

0,00
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326.

1.3. Извод из важећег планског документа
1.3.1. Планови од значаја за израду
предметног плана (извод)
1.4. Анализа и оцена постојећег стања
1.5. Циљ израде Плана

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, 50/2013одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019и 37/2019 др.
закон) 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 23.12.2019. године
донела је

2. ГРАНИЦА ПЛАНА

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА
КУЗМИН – СРЕМСКА РАЧА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА И ОПШТИНЕ ШИД
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План
детаљне регулације за изградњу аутопута
Кузмин - Сремска Рача на подручју Града
Сремска Митровица и општине Шид (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
План детаљне регулације саставни
је део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. УВОД
1.1. Правни основ
1.2. Плански основ
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3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1. Концепција уређења простора
3.2. План регулације површина јавне
намене са нивелацијом
3.2.1. План регулације површина
јавне намене
3.2.2. План нивелације
3.3. Биланс површина
3.4. Трасе, коридори и капацитети
инфраструктуре
3.4.1. Саобраћајна инфраструктура
3.4.2. Смернице за реализацију
граничног прелаза
3.4.3. Водна инфраструктура
3.4.3.1. Хидротехнички објекти
3.4.3.2. Водовод и канализација
3.4.4. Енергетска инфраструктура
3.4.5. Електронске комуникације
3.4.6. Гасна инфраструкура
3.5. План уређења зелених површина
3.6. Заштита градитељског наслеђа
3.7. Заштита природних добара.
3.8. Инжењерско-геолошки услови и
природни услови
3.9. Услови и мере заштите животне
средине
3.10. Услови и захтеви за прилагођавање
потребама одбране земље
3.11. Услови и мере заштите од
елементарних непогода и других
катасртофа
3.12. Услови за несметано кретање и
приступ особама ца инвалидитетом,
деци и старим особама
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. Трасе, коридори и капацитети
инфраструктуре
4.1.1. Саобраћајна инфраструктура
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Члан 3.

4.1.2. Смернице за изградњу
граничног прелаза
4.1.3. Правила грађења за
инфраструктуру
4.1.3.1. Хидротехнички објекти
4.1.3.2. Водовод и канализација
4.1.3.3. Енергетска инфраструктура
4.1.3.4. Електронске комуникације
4.1.3.5. Гасна инфраструктура
5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
5.1. Спровођење плана

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.

ГРАФИЧКИ ДЕО
01. ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА – шематски
приказ
02. и 02а. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА СА ЗОНАМА
ЗАШТИТЕ 1: 2500
03. и 03а. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
...................................1: 2500
04. и 04а. РЕГУЛАЦИОНО –
НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА
КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ПРОФИЛИМА
САОБРАЋАЈНИЦА .........................1: 2500
04.1. ПОДУЖНИ И ПОПРЕЧНИ
ПРОФИЛИ НАДВОЖЊАКА – шематски
приказ
05. и 05а. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ИНФРАСТРУКТУРЕ ........................1: 2500
06. ИНЖЕЊЕРСКО- ГЕОЛОШКА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА
07. и 07а. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА
АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И
СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕ
ЊЕ .......................................................1: 2500
07.1. АНАЛИТИЧКО – ГЕОДЕТСКЕ
ТАЧКЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА

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
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.
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О спровођењу Плана детаљне
регулације стараће се Градска управа
за урбанизам, просторно планирање
и изградњу објеката
Града Сремска
Митровица.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-371/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.оНемањина 6/IV,
11000 Београд

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА КУЗМИН – СРЕМСКА РАЧА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНЕ ШИД
1. УВОД
Изради Плана детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача (граница са
БиХ) на подручју града Сремске Митровице и општине Шид (у даљем тексту План) приступило се
на основу Одлуке о израдиПлана детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска
Рача на подручју града Сремска Митровица и oпштине Шид („Службени лист града Сремске
Митровицеˮ, број 2/19 и „Службени лист Општине Шидˮ, број 10/19).
Основни разлог за израду и доношење Плана је стварање услова за реализацију
националних интереса у области саобраћајне инфраструктуре у циљу боље регионалне
повезаности у складу са принципима одрживог развоја.Подизање нивоа приступачности простора,
изградњом аутопута, имаће позитивне ефекте на повећањеконкурентности, како у Републици
Србији тако и у Федерацији БиХ, бржој и ефикасној размени добара и услуга, већем и бржем
протоку људи, а самим тим и на динамику будућег развоја обе државе. Концепција планирања,
коришћења и уређења просторадефинисана јена начин којим се обезбеђује изградња и
експлоатација коридора аутопута. Планом
се ствара плански основ за његово директно
спровођење издавањем Локацијских услова, израду техничке документације, прибављање
дозвола у складу са законом, експропријацију земљишта за јавну намену односно стварање
услова за изградњу аутопута.
План је заснован на студијској, техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих
истраживања и важећим планским и развојним документима у Републици Србији. Саставни део
Плана чини и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину. За
потребе израде Плана користиће се техничка документација која се израђује упоредо са израдом
Нацрта плана.
Подручје које је обухваћено Планом обухвата деловеграда Сремска Митровица у
катастарским општинама (у даљем тексту: К.О.) Кузмин, Босут и Сремска Рача и делове општине
Шид у К.О. Кукујевци и Вишњићево.
1.1. Правни основ
Правни основ за ираду планске документације садржан је у :
- Закону о планирању и изградњи („Службени гласникРС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14,145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019);
- Закону о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16);
- Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10);
- Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11);
- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС”, број 32/2019) и
- Одлуци о израдиПлана детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска Рача
на подручју града Сремска Митровица и општине Шид („Службени лист града Сремска
Митровицаˮ, број 2/19).
- Одлуци о израдиПлана детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска Рача
на подручју града Сремска Митровица и Општине Шид („Службени лист општине Шидˮ,
број 10/19).
1.2. Плански основ
Плански основ за израду планске документације садржан је у:
- Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/10).
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САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.оНемањина 6/IV,
11000 Београд

1.3. Извод из важећег планског документа
Просторни план Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 88/10)
Смерницама из Просторног плана Републике Србије за успешну интеграцију територије
Републике Србије и њене повезаности, како географски тако и друштвено-економски потребно је
обезбедити развијену мрежу транспортних система. Међудржавна интеграција простора,
потпуном и усклађеном реализацијом саобраћајних система, подразумева знатно бољу услугу
токовима људи и роба, који се тренутно одвијају транспортном мрежом. Постојећи капацитети
свих видова инфраструктуре у ширем окружењу саобраћајних коридора, представљају значајан
потенцијал развоја интермодалног транспорта и регионалног развоја Републике Србије на
државном и међународном нивоу. Стога је неопходно придржавати се одређених принципа
развоја транспортних система:
- економске исплативости, друштвене оправданости и еколошке прихватљивости;
- уравнотеженог развоја мреже са просторног, техничког и технолошког аспекта;
- усмерености ка корисницима, обезбеђењу доступности и конкурентности;
- интеграцији са окружењем и другим видовима саобраћаја;
- усмерености ка заштити животне средине.
Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је остваривање и развој
саобраћајног система Републике Србије који омогућава одрживу мобилност становништва, пружа
подршку убрзаном развоју Републике Србије и њеној конкурентности у региону и шире.
Регионални развој - Децентрализација и регионални развој
Kључни
елементразвојне
политике
представљаће
процес
инфраструктурне
интеграције(јаче повезивање удаљених крајеваунутар земље или између држава). Регионално
повезивање (интеграција), урбанизација ирегионални развој три су сегмента на којима државе
треба да инсистирајуприликом разматрања могућности за економски раст.
Просторни развој Републике Србије 2010-2014 - 2020. - Одрживи транспорт, мреже и објекти
Могућности јачања свеобухватног привредног, културног и социјалногразвоја Републике
Србије у окружењу, огледа се у јачању инфрастуктурнихвеза (првенствено путне и железничке
инфраструктуре). Коридор X остварује везе са Коридорима IV, V,VII и VIII и тимепредставља везу
Републике Србије са земљама чланицама ЕУ као иосталимдржавама кроз које Коридор X
пролази. Подручјима кроз које пролази овај правац, омогућава се развој привреднихделатности
кроз оживљавање инвестиционих активности.
Регионална приступачност
Добра приступачност саобраћајној инфраструктури подразумевакоординирани развој
саобраћајних система и предуслов је побољшања условаза равномеран економски исоцијални
развој, остваривање уравнотеженогрегионалног развоја и полицентричног система урбаних
центара.
Из тога следе пропозиције да јекроз политику регионалног просторног развоја потребно
тежити
изградњивисоко
квалитетних
транспортних
инфраструктурних
система
допуњенихсекундарним мрежама како би се произвели већи степени доступности, а
висококвалитетну инфраструктуру, аутопутеве, планирати тако да недоводе до одливања ресурса
из слабије развијених, периферних области.
Путна мрежа и објекти
Аутопутске саобраћајницена примарном европском путном коридору X, су делимично
обновљене, алинису у потпуности изграђене, док је мрежа државних путева првог и другог
реда,делимично реконструисана и рехабилитована, као и делови путне мреже саизраженим
учешћем објеката.

80
2018-730-2-АРХ

Страна2 од67

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.оНемањина 6/IV,
11000 Београд

Основна концепција развоја саобраћаја и транспорта, па тиме и путног, је онакоја види
Републику Србију као велики саобраћајни и транспортни центар, аунутар тога неколико већих
урбаних центара носилаца примарних функцијаовакве визије.Оваконцепција се заснива на:
- развоју путног саобраћаја и путне инфраструктуре као приоритета економског и социјалног
развоја;
- реализацији пројеката који стимулишу улогу Коридора X;
- реализацији пројеката који стимулишу развој путне мреже радиповезивања са окружењем
и повезивања унутар Републике Србије.
Планска решења обухватају активности на путним правцима и путнојинфраструктури које
је регионалног (или више регионалног) значаја.
Гранични прелази
Планирана је модернизација постојећих путних граничних прелаза као што је планирана
могућност отварања и других граничних прелаза у складу са потребама прекограничног
саобраћаја преко надлежних министарстава.
Табела бр. 1 -Основни путни гранични прелази на територији Републике Србије
Међународни статус
Доминантна кретања у
Гранични
државе са којом се
односу на исходиште,
Напомена
прелаз
остварује веза
циљ и пролаз
БиХ
На прелазима Рача и Бадовинци у
Гранични
Изворно-циљна
(потписан Споразум о
току је изградња у складу са
прелази са Р.
кретања и делимично
стабилизацији и
стандардима ЕУ, у плану је изградња
БиХ
транзит
придруживању са ЕУ)
осталих прелаза

1.3.1.Планови од значаја за израду предметног Плана (извод)
Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводинеˮ, број 22/11)
Инфраструктурни системи - Транспортна инфраструктура
Основни циљ: Повећање интеррегионалне и интрарегионалне приступачности АП
Војводине, а нарочито смањење периферности неразвијених и пограничних подручја.
Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система - Транспортна инфраструктура и
логистика - Друмски-путни саобраћај
Приликом израде планске документације нижег реда неоходно је уважити следеће
смернице: планирати заштитни појас и појас контролисане изградње, изградњу објеката у
коридорима државних путева, повезивање постојећих и будућих садржаја, контролу приступа на
државне путеве I и II реда, вршити координацију приликом израде планова детаљне урбанистичке
разраде и придржавати се препоруке за прикључке у оквиру рубних зона.
Приликом планирања, изградње и побољшања саобраћаја у зони државних путева
потребно је планирати контролу приступа и то: ритам прикључакана државним путевима
планирати ускладу са рангом пута, саобраћајно-безбедносним карактеристикама и свим важећим
прописима из области саобраћаја, са посебним освртом на рубне зоне у оквиру грађевинских
реона.
Саобраћајне прикључке на коловоз државних путева планиратиунутар грађевинских реона
са максималним искоришћењем постојећих прикључака или евентуално новопланираних уз
претходно прибављене услове и сагласност управљача јавног пута, или уз обавезну израду
планске документације детаљне урбанистичке разраде.
Гранични прелази
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Уочљиво једа функционално опремање граничних прелаза није динамички у потпуности
пратило формирањенових државних граница. планирана је могућност отварања и других
граничних прелаза ускладу са потребама прекограничног саобраћаја преко надлежних
министарстава.

Слика 1. Мрежа насеља и инфраструктурни системи

Имплементација - Мере за подстицање регионалног развоја и равномерног територијалног
развоја
Равномерни регионални развој биће спроведен путем активирања регионалних центара од
националног значаја, као центара у којима се припремају регионални развојни програми и
регионалне организације. Ово ће захтеватинеопходну инфраструктуру, на пример, транспортне и
комуникационе везе.
Због свог географског положаја имаће значајну улогу и у трансграничном регионалном
повезивању: Суботица остварује сарадњу са Мађарском, Зрењанин, Кикинда и Вршац са
Румунијом, Сомбор са Хрватском и Мађарском, Сремска Митровица са Босном и Херцеговином.
Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд
(Добановци)
(„Службени гласник Републике Србијеˮ, број 69/2003 и 147/2014)
Функционални садржаји - Базе за одржавање пута
У коридору аутопута Е-70 постоји база за одржавање пута „Сремпутˮ на стационажи km
491+000 у зони петље „Кузмин“. Радна јединица одржавање Кузмин, Војводина пут, задужена је за
одржавање аутопута од петље „Сремска Митровица“ до границе.
Садржаји за потребе корисника државног пута
На основу анализа просторно-планске и пројектне документације у оквиру ауто-пута Е-70
постоји петља Кузмин на km 491+151.
Паралелни алтернативни путни правац - сервисни пут
Иза петље „Кузмин“ (490+600) ДП бр.103 прелази на северну страну аутопута и кроз
Кукујевце и Бачинце долази до Шида. Код Кузмина се укршта са ДП бр.18 који представља везу са
Републиком Српском ДП бр.106 полази од ДП бр.103, западни део Руме, преко Великих Радинаца
и Чалме до ДП бр.18 јужно од аутопута на стационажи km 492+672.
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Паралелни приступни путеви су планирани на следећим локацијама: у зони петље
„Шимановци“ до петље „Добановци“ и петље „Пећинци“ до петље „Шимановци“; у зони Сремске
Митровице-градско подручје.
План веза инфраструктурних система са окружењем
На подручју коридора аутопута потребно је остварити међусобне везе свих постојећих и
планираних инфраструктурних система са циљем обезбеђења одговарајуће приступачности
(довољног броја петљи) уз коришћење алтернативних путних праваца и што рационалније
укључивање на аутопут локалног становништва ради потребне безбедности саобраћаја.
План веза аутопута E-70 са окружењем
Постојећа петља „Кузмин“ (km 491+151) у функцији повезивања аутопута Е-70 са
регионалним путевима ДП II реда бр. 103 преко кога је остварена веза са ДП I реда бр. 18 (Бачка
Паланка-Сремска Рача) и ДП II реда бр. 103.1.

Слика 2. Инфраструктурни системи

Примена и спровођење просторног плана - Општи приоритети просторног плана
Приоритети Просторног плана у спровођењу планских циљева и концепције, као и у
примени дефинисаних критеријума, мера и инструмената, норматива и стандарда су
обезбеђивање институционалних, организационих и информатичких услова за спровођење
Просторног плана, као и услова за наставак започетих истраживања, израду одговарајућих
програма, планова и пројеката од интереса за развој подручја.
Просторни план подручја посебне намене наводњавање Срема
(„Службени лист АП Војводинеˮ, број 57/17)
Правила уређења у оквиру подручја посебне намене по врстамаземљишта - Саобраћајна
инфраструктура
Објекти јавне путне - друмске и железничке инфраструктуре (државни путеви у складу
саУредбом о категоризацији државних путева, постојећа и планирана железничка
инфраструктура),као и пратећи садржаји уз путеве, неће се реконструисати/градити на основу
услова из овогПросторног плана.
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За правила уређења и грађења потребно је преузетиелементе изпросторних и
урбанистичких планова, уз поштовање законске иподзаконске регулативе и услованадлежног
предузећа управљача над предметним јавним путевима. Реализацију изградње/реконструкције
путне инфраструктуре извршити уз уважавање анализе постојећих иперспективних саобраћајних
токова,експлоатационог стања коловозних површина као и осталихелемената предметних јавних
путева.
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног
гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације
(„Службени лист АП Војводинеˮ, број 57/17)
Од прикључења на транспортни гасовод РГ-04-17 планирани гасовод се води кроз
ванграђевински реон Сремске Митровице југоисток-северозапад, где се укршта са магистралном
пругом бр. 1 Е-70 (Београд - Стара Пазова - Шид - државна граница - (Товарник)) и аутопутем А3
Е-70 државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд. Даље се гасовод води
са северне стране аутопута, заобилази ободне делове Сремске Митровице. Гасовод се води кроз
ванграђевинске реоне Лаћарка, Мартинаца и Кузмина. Након преласка на територију општине
Шид, гасовод напушта коридор аутопута и води се са северне стране насеља Кукујевци и
Гибарац, до локације комплекса ГМРС „Шид“.

Слика 3. Гасовод Сремска Митровица - Шид

Просторни план територије града Сремска Митровица
(„Службени гласник града Сремска Митровицаˮ, број 9/09)
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Слика 4. Мрежа инфраструктурних система

Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, повезивање са регионалним
инфраструктурним мрежама - Саобраћај
Постојеће стање саобраћајне инфраструктуре
Развој саобраћаја општине Сремска Митровица има бројне повољне услове у готово свим
видовима саобраћаја. Најважнија компонента је европски саобраћајни коридор X. Ова чињеница
даје посебан квалитет и мултимодалност саобраћајних видова који дају додатну развојну шансу
Општинии региону.
Деоница од Београда до границе са Хрватском представља део трансевропског аутопута
на правцу север-југ и сегмент је Паневропског саобраћајног коридора X. Примарна функција овог
коридора је обезбеђење путне саобраћајнице великог капацитета, а секундарна је непосредни
подстицај развоја подручја и саобраћајно повезивање у зони утицаја. Путеви регионалног значаја
допуњују саобраћајни потенцијал општине.
Просторни план општине Шид
(„Службени лист општина Сремаˮ, број 1/11)
Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, повезивање са регионалним
инфраструктурним мрежама - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
У планском периоду, простор општине Шид, биће примарно опслужен друмским
саобраћајем који ће бити коришћен у међународном, путничком и теретном саобраћају. Основно
опредељење у домену путне/друмске инфраструктуре за плански хоризонт било би
успостављање и изградња нових капацитета који би побољшали повезаност ових простора са
окружењем, као и побољшање експлоатационих услова у оквиру остваривања веза са
окружењем. У будућности ће основна веза општине Шид са субрегионима бити аутопут Е-70
(државни пут I реда бр.1) који ће својим капацитетима обезбедити квалитетну повезаност свих
насеља са окружењем.
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Слика 5. Мрежа насеља функција јавних служби и инфраструктурних система

1.4. Анализа и оцена постојећег стања
Предметна деоница аутопута Кузмин - Сремска Рача (граница са БиХ) повезује територију
на подручју две државе, Република Србија и Босна иXерцеговина, и три општине: Сремска
Митровица и Шид у Републици Србији и Бијељина у Босни иХерцеговини.
У геолошкој грађи терена заступљени су насути материјали, као и различити генетски
типови квартарних наслага углавном речног порекла. Насутим материјалима изграђени су труп
пруге Шид - Бијељина, поједини постојећи путеви, као и гранични прелаз у Сремској Рачи. Осим
насутих материјала, предметно подручје прекривају седименти квартарне старости који су
представљени терасним и алувијалним седиментима. Терасни седименти представљени су
шљунковима, песковима, прашинастим песковима и прашинастим глинама, док су алувијални
седименати, настали наносима река Саве, Босута и Дрине.У зони трасе аутопута, нису утврђени
развијени савремени геодинамички процеси и појаве.
На подручју града Сремска Митровица, траса планираног аутопута која се одваја
новопланираном петљом од ДП IА, реда А3 (која ће представљати укрштај два аутопутска
правца), а завршава мостом преко реке Саве, планирана је и одабрана на основу критеријума
просторно - урбаног вредновања, потенцијала и ограничења са оптималним просторним
положајем.
Предметни правац аутопута обухвата изразито равничарски терен у распону кота 7599mnm. Од морфолошких облика јасно се издвајају насип пруге Шид - Бијељина и одбрамбени
насип од високих вода река Саве и Босута.Све површинске воде гравитирају ка рекама Сави и
Босуту, с тим што се Босут улива у реку Саву. Поред ова два велика водотока постоји и већи број
мелиорационих и дренажних канала.
Највећим делом коридор трасе аутопута пролази преко обрадивог пољопривредног
земљишта пресецајући мрежу канала, локалне некатегорисане путеве, као и делимично шумско
земљиште у атару К.О. Сремска Рача. Грађевинска подручја (насеља и други антропогени терени
у функцији насеља, радних зона и инфраструктуре) на посматраном простору лоцирана су
углавном ван коридора планираног аутопута.
На подручју општине Шид,траса планираног аутопута обухвата веома мали део територијe
и то у зони планиране петље где се одваја од ДП IА реда А3 и у зони петље којом се планира веза
аутопута са локалним путемБосут - Вишњићево у близини ДП IБ реда 19.У зони ДП IА реда А3,
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део планиране петље налази се на обрадивом пољопривредном земљишту, док је у зони
планиране петље аутопута са локалним путем саобраћајна веза планирана на пољопривредном,
а делом на шумском земљишту.
Постојеће коришћење земљишта у коридору трасе аутопута, које обухвата пољопривредно
и шумско земљиште, је на исти начин приказано у погледу планираних намена у постојећим
просторним плановима јединица локалне самоуправе.
Мрежу путева у планском обухвату чине ДП IА реда А3, локални путБосут - Вишњићево, а у
близини обухвата се налази ДП IБ реда 19 веза са државним путем бр.12 - Нештин - Ердевик Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача), као и
државни пут IIA реда број 120 (државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац. Такође се у обухвату коридора
налази више некатегорисаних путева. У непосредној близини планиране трасе се налази и пруга
Шид - Бијељина, која није у функцији.
На основу постојеће планске и друге расположиве документације, на подручју саобраћајног
и инфраструктурног коридора, извршен је графички приказ постојећег начина коришћења
земљишта.
1.5. Циљ израде Плана
Циљ израде Плана је да се на основу анализе постојећег стања коридора на терену,
важећих планских и урбанистичких докумената,као и до сада урађене техничке документације,
обезбеди аутопутска веза Републике Србије и Босне и Херцеговине. Сагледавањем свих
релевантних параметра и показатеља од утицаја на дефинисање коначннетрасе аутопута, пре
свега са аспекта урбанистичко-планских параметара и њихово усаглашавање вршено је ради
постизања континуираног система, који ће задовољавати све критеријуме за овај ранг пута, како у
домену техничко– експлоатационих карактеристика, тако и са аспекта безбедности, заштите
животне средине, усаглашавање са постојећом инфраструктурном мрежом (далеководи,
гасоводи, ТТ инсталације и друго) и других садржаја савремених саобраћајница.
Планом ће се сагледати просторни и саобраћајни аспекти у циљу дефинисања једне
модерне саобраћајнице која треба да омогући ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја.
Како се трасапружа преко пољопривредног земљишта, мрежу канала и некатегорисаних
локалних путева, неопходно је утврдити и рештити све конфликте са постојећом наменом,
профилом саобраћајнице,планираним девијацијама, планираним петљама, новимвезама
локалних путева иукидањем и превезивањем каналске мреже,где је то неопходнокако би и даље
постојећи садржаји вршилисвоју функцију.
2. ГРАНИЦА ПЛАНА
Граница обухвата Плана иде од севера и постојећег државног пута IА реда – аутопут А3, ка
југу пратећи источну страну планираног путног коридора и прелази атар К.О. Кузмин, прелази
атар К.О. Кукујевци, опет К.О. Кузмин, К.О. Вишњићево, К.О. Босут, прелази реку Босут, прелази
атар Сремске Раче и долази до реке Саве. Пратећи средину тока реке и државну границу,
граница обухвата иде на запад, а затим иде западном страном коридора прелазећи преко атара
К.О. Сремска Рача, К.О. Босут, К.О. Вишњићево, К.О.Босут, К.О. Кузмин и долази до државног
пута затварајући границу обухвата Плана.
Планом је обухваћена површина од око237,41ha од чега је на подручју града Сремске
Митровице обухваћено око 183,41ha, а на подручју општине Шид око 54,00ha.
Парцеле у обухвату Плана су следеће:
Град Сремска Митровица
К.О. Кузмин:
Целе катастарске парцеле:5175/4, 5178, 3092, 3090/5, 3090/1, 3086/1, 3086/3, 3046/22, 3074/7,
3074/3, 3075/3, 3075/7, 3077/15, 3077/16, 3074/6, 3074/5, 3075/5, 3077/13, 3077/11, 3077/8, 3080,
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3078/1, 3081/1, 3084/1, 3086/2, 3086/4, 3086/5, 3084/2, 3084/3, 3082/3, 3047/3, 3081/3, 3081/2,
3078/3, 3078/2, 3098/2, 3085/3, 3085/2, 3085/4, 3111/6, 3111/5, 3124/2, 3124/3 и 3085/5.
Делови катастарских парцела: 3083, 5348, 5346, 5345, 5325, 5344/2, 5419, 5338, 5331, 5332,
5333, 5327, 5143/4, 5330, 5329, 5328, 5196, 5197/9, 5197/8, 5197/7, 5197/6, 5197/5, 5197/4, 5197/12,
5197/23, 5197/1, 5197/24, 5193, 5192, 5191, 5188/2, 5188/8, 5187, 5175/11, 5175/5, 5175/6, 5176,
5175/9, 4300, 5159, 4324, 5172/2, 5173, 5429, 4331, 4302/1, 4301/1, 4298, 4296, 4295/2, 4301/2,
4304/1, 4304/2, 4304/3, 4304/4, 4305, 4306/1, 4306/2, 4299, 4318/3, 4318/4, 4317, 4292, 4293/1,
4293/3, 4293/2, 4293/4, 4294/7, 4290, 4289, 4288/3, 4288/2, 4288/1, 4287, 4286, 4285, 4284, 4283,
4282/5, 4282/4, 4282/6, 4282/7, 4282/3, 4282/2, 4282/1, 4281/1, 4281/2, 4138, 4152/4, 4152/6, 4152/5,
4152/3, 4152/2, 4152/1, 4151, 4150, 4149/2, 4149/1, 4148, 4147/6, 4147/5, 4147/4, 4147/3, 4147/2,
4147/1, 4146, 4145, 4144, 4139, 4120, 4130, 4116/4, 4116/1, 4115/2, 4115/1, 4113/1, 4113/2, 4113/3,
4113/4, 4112, 4111/2, 3915/2, 5404/1, 4100/1, 3919/2, 3919/1, 3920/1, 3920/4, 3920/2, 3920/3, 3921,
3913/1, 3894/1, 3893/2, 3893/1, 3892, 3890, 3889, 3888, 3878, 3879, 5423, 3877/2, 3397, 3398, 3399,
3396/2, 3396/1, 3395, 3394, 3400, 3401, 3402, 3403/1, 3403/2, 3404, 3385, 3384/1, 3383/1, 3407/2,
3407/1, 3406/2, 3406/1, 3410, 3411/2, 3411/1, 3412, 3413, 3414/3, 3414/2, 3414/1, 3415, 3416, 3417,
3418, 3419, 3420/2, 3420/1, 3421/1, 3421/5, 3422/2, 3423/1, 3423/2, 3424, 3425, 3483, 3482, 3480/3,
3480/2, 3480/1, 3481, 3478, 3477/2, 3476/2, 3476/4, 3476/3, 3476/5, 3476/6, 3476/1, 3475/1, 3475/3,
3475/5, 3437/3, 3438, 3439, 3440, 3441/1, 3441/2, 3441/3, 3441/4, 3124/1, 3123/4, 3123/2, 3123/1,
3122/1, 3122/3, 3122/4, 3122/2, 3121/5, 3121/4, 3121/3, 3121/2, 3121/1, 3120, 3119, 3117/2, 3113,
3112, 3111/4, 3111/3, 3111/1, 3111/2, 3110/4, 3110/3, 3110/2, 3110/1, 3106/2, 3126/3, 3106/3, 3144/2,
5438/1, 3107/5, 3107/6, 3107/4, 3098/1, 3090/4, 3090/3, 3090/6, 3047/4, 3087/2, 3087/1, 3089, 3087/5,
3082/2, 3082/1, 3077/3, 3058/2, 3057/4, 3057/3, 3074/2, 3075/2, 3077/6, 3077/17, 3077/1, 3073/2,
3073/3, 3073/1, 3074/1, 3077/4, 3077/12, 3123/3, 3077/14, 3075/4, 3077/10, 3077/9, 3047/1, 3076/4,
3076/3, 3087/3, 5350, 5342, 5139, 5179/2, 5174, 5179/4, 3922/2, 3408/1, 3074/4, 3075/6, 3076/1,
3076/8, 3076/2 и 3477/1.
К.О. Босут
Делови катастарских парцела: 751, 752/2, 752/3, 752/6, 752/4, 752/5, 757/1, 757/3, 757/2, 768,
1209/2, 1312/4, 1212/1, 1312/3, 1209/1, 1205/3, 1204, 1203, 1201/3, 1201/2, 1201/4, 1201/7, 1201/8,
1200, 1197/1, 1197/2, 1196, 1195/1, 1194, 1306, 1307, 1308, 1310, 1309/4, 1309/1, 1321, 1320, 1319,
1318/1, 1318/2, 1317, 1325, 1328, 1327/2, 1329, 1330, 1331, 1347, 1352/2, 1352/1, 1351/2, 1351/1,
1350, 1349, 1348/3, 1345, 1346, 771/3, 769, 771/1, 812, 773, 776/2, 776/1, 1596/2, 1142/1, 775/1, 1637
(заједничка са 3574/1 К.О. Вишњићево), 1316, 1195/2, 1201/5 и 761.
К.О. Сремска Рача
Целе катастарске парцеле: 817/3, 982/8, 982/2 и 967/1.
Делови катастарских парцела: 877, 879, 876, 875, 874, 873/5, 873/4, 873/3, 872, 854/1, 881, 908/1,
855, 856, 859, 860/1, 925, 860/2, 861/1, 862/2, 863, 868/3, 868/2, 868/1, 867, 862/1, 967/11, 866, 865,
864, 833/2, 833/1, 834/1, 843, 834/2, 835, 836, 837/2, 837/1, 919, 806, 807, 808, 809, 810/1, 810/2,
810/3, 811/2, 811/1, 812, 813/1, 813/2, 814, 815/2, 815/1, 818, 825, 816/1, 816/4, 816/3, 816/2, 817/5,
817/4, 817/2, 928, 728, 727/1, 727/2, 767/1, 719, 720/3, 720/2, 720/1, 718/2, 722/3, 718/1, 722/1, 736/3,
736/5, 736/1, 736/4, 736/2, 765/2, 982/10, 542, 932, 935, 936, 989, 764, 820, 821/1 и 979/1.
Општина Шид
К.О. Вишњићево
Целе катастарске парцеле: 1738, 1753, 1752, 1743/1.
Делови катастарских парцела: 2030/12, 2030/5, 2029/16, 2029/17, 2029/18, 2029/19, 1741, 2030/2,
1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1765,
1766, 1767, 1768, 1737, 1751, 1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1740, 1743/2, 1742/1,
3574/1 (заједничка са 1637 К.О. Босут) и 1739/2.
К.О. Кукујевци
Целе катастарске парцеле: 4927.
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Делови катастарских парцела: 4810 и 4811.
*У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви
катастарских парцела из графичког прилога бр. 03 и 03а„План намене површина“ уР 1:2500

Аналитичко-геодетске тачке за обележавање границе Плана као и за обележавање
новоформираних грађевинских парцела јавне намене,дефинисане су на основу планиране трасе
аутопута, измештања постојећих и планираних канала, планираних путних девијација и
приступних путева као и на основу планиране инфраструктурне мреже и објеката(далеководи,
гасоводи, ТТ инсталације и друго). Аналитичко-геодетске тачке за обележавање биће приказане
табеларно.
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1. Концепција уређења простора
Специфичност коридора аутопута Кузмин – Сремска Рача – Граница са БиХ, са другим
пратећим путним и инфраструктурним објектима применом услова свих надлежних преузећа и
институција представља једну функционалну целину која је планиранана начин да задовољи
савремене захтеве путне инфраструктуре, а уз очување и уклапањеу окружење.
3.2. План регулације површина јавне намене са нивелацијом
3.2.1. План регулације површина јавне намене
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих катастарских
парцела образоваће се парцеле јавне намене, према графичком приказу број 07 и 07а „План
парцелације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и
смерницама за спровођење“ у Р 1:2500 и то:
- Путно земљиште (ПЗ);
- Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д);
- Регулације речних токова и каналa (РК);
- Површине објеката ЕЕМБТС (И) и
- Пројекат препарцелације (ПП).
Сремска Митровица - КО Сремска Рача
Путно земљиште (ПЗ) - 10
Делови парцела:860/1, 925, 859, 856, 854/1, 872, 873/4, 873/5, 874, 855, 875, 876, 879 и 877.
Путно земљиште (ПЗ) - 11
Делови парцела: 834/1, 833/1, 833/2, 864, 865, 866, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 860/1, 860/2,
862/2, 862/1, 863 и 967/11.
Путно земљиште (ПЗ) - 12
Делови парцела:718/1, 720/1, 720/2, 720/3, 719, 767/1, 728, 727/1, 979/1, 928, 817/4, 817/5,
816/3, 816/4, 816/1, 818, 825, 820, 821/1, 815/1, 815/2, 814, 813/2, 813/1, 812, 811/1, 811/2,
810/2, 810/1, 919, 809, 808, 807, 834/1, 834/2, 835 и 836.
Путно земљиште (ПЗ) - 13
Делови парцела: 982/10, 722/1, 722/3, 718/2 и 718/1.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 8
Делови парцела: 872, 854/1, 873/3, 873/4 и 873/5.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 9
Делови парцела: 843, 834/1, 833/1, 833/2, 864, 865, 967/11, 863, 967/1, 862/1, 862/2, 861/1,
860/1, 856, 854/1, 925, 859 и 855.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 10
Делови парцела: 982/8, 736/3, 736/5, 736/1, 736/4, 736/2, 765/2 и 982/10.

861/1,
816/2,
810/3,

860/2,
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Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 11
Целе парцеле: 982/2.
Делови парцела: 542, 932 и 982/10.
Регулације речних токова и канали (РК) - 18
Делови парцела: 856, 854/1, 872, 873/4, 873/5, 874, 876, 860/1, 925, 859, 856, 855, 908/1, 881 и 875.
Регулације речних токова и канали (РК) - 19
Делови парцела: 843, 967/11, 967/1, 833/1, 833/2, 864, 865, 862/1 и 863.
Регулације речних токова и канали (РК) - 20
Делови парцела: 806, 919, 834/1, 834/2, 835, 836, 837/2, 837/1, 813/2 и 813/1.
Регулације речних токова и канали (РК) - 21
Целе парцеле: 817/3.
Делови парцела: 817/2, 817/4 и 817/5.
Регулације речних токова и канали (РК) - 22
Делови парцела: 718/1, 767/1, 727/2 и 727/1.
Регулације речних токова и канали (РК) - 23
Делови парцела: 718/1.
Површине објеката ЕЕМБТС (И) - 3
Делови парцела: 719 и 720/3.
Пројекат препарцелације (ПП) - 1
Делови парцела: 989, 936, 935, 982/10, 736/3, 982/8, 764, 722/1, 722/3, 718/2 и 718/1.
Сремска Митровица - КО Босут
Путно земљиште (ПЗ) - 7
Делови парцела: 768, 757/2, 757/3, 757/1, 752/5, 752/4, 752/6, 752/2, 751, 752/3 и 761.
Путно земљиште (ПЗ) - 9
Делови парцела: 1345, 1348/3, 1349, 1350, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1352/2, 1347, 1331, 1330, 1329,
1328, 1327/2, 1325, 1316, 1317, 1318/2, 1318/1, 1319, 1320, 1321, 1306, 1307, 1308, 1194, 1195/2,
1195/1, 1196, 1197/1, 1197/2, 1200, 1201/5, 1201/8, 1201/7, 1201/4, 1201/3, 1201/2, 1203, 1204,
1205/3, 1312/3, 1209/1, 1312/4, 1212/1 и 1209/2.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 5
Делови парцела: 771/1, 769, 812, 776/2, 773, 776/1, 1596/2 и 775/1.
Регулације речних токова и канали (РК) - 13
Делови парцела: 771/1, 769 и 771/3.
Регулације речних токова и канали (РК) - 15
Делови парцела: 1637.
Регулације речних токова и канали (РК) - 16
Делови парцела: 1309/4, 1309/1, 1310, 1306, 1307 и 1308.
Регулације речних токова и канали (РК) - 17
Делови парцела: 1346, 1348/3, 1345 и 1349.
Сремска Митровица - КО Кузмин
Путно земљиште (ПЗ) - 1
Целе парцеле: 3124/2, 3124/3, 3098/2, 3111/5, 3111/6, 3085/2, 3085/3, 3086/5, 3086/4, 3086/2,
3084/1, 3081/1, 3085, 3084/3, 3084/2, 3081/2, 3081/3, 3082/3, 3077/11, 3077/12, 3077/13, 3077/14,
3075/4, 3075/5, 3074/5, 3074/6, 3046/22, 3074/7, 3074/3, 3075/7, 3075/3, 3077/15, 3077/16, 3086/3,
3086/1 и 3090/1.
Делови парцела: 5438/1, 3144/2, 3106/2, 3126/3, 3106/3, 3110/1, 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3111/2,
3111/1, 3111/3, 3111/4, 3112, 3113, 3124/1, 3085/5, 3085/4, 3080, 3078/1, 3078/2, 3078/3, 3047/3,
3077/8, 3077/4, 3077/9, 3074/1, 3076/3, 3077/10, 3074/1, 3074/1, 3073/1, 3073/2, 3073/3, 3058/2,
3057/4, 3057/3, 3074/2, 3075/2, 3077/6, 3077/17, 3077/1, 3077/3, 3082/1, 3082/2, 3083, 3087/5,
3087/1, 3087/2, 3087/3, 3047/4, 3089, 3090/5, 3090/2, 3090/6, 3090/3, 3098/1, 3107/6 и 3107/5.
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Путно земљиште (ПЗ) - 3
Делови парцела:3408/1, 3407/2, 3407/1, 3406/2, 3406/1, 3383/1, 3384/1, 3385, 3410, 3411/1, 3411/2,
3412, 3413, 3414/1, 3414/2, 3414/3, 3415, 3416,3417, 3418, 3419, 3420/2, 3420/1, 3421/1, 3421/5,
3422/2, 3423/1, 3423/2, 3424, 3425, 3481, 3482, 3483, 3480/1, 3480/2, 3480/3, 3478, 3477/2, 3477/1,
3476/2, 3476/4, 3476/3, 3476/5, 3476/6, 3476/1, 3437/3, 3438, 3439, 3440, 3441/1, 3441/2, 3441/3,
3441/4, 3124/1, 3121/3, 3121/4, 3121/5, 3122/1, 3122/2, 3122/3, 3122/4, 3123/1, 3123/2, 3123/3 и
3123/4.
Путно земљиште (ПЗ) - 4
Делови парцела:4299, 4306/2, 4298, 4293/2, 4293/3, 4292, 4139, 4289, 4288/3, 4288/2, 4288/1,
4287,4286, 4285, 4284, 4283, 4282/5, 4282/4, 4282/6, 4282/7, 4282/3, 4282/2, 4282/1, 4281/1, 4281/2,
4138, 4144, 4145, 4146, 4147/1, 4147/2, 4147/3, 4147/4, 4147/5, 4147/6, 4148, 4149/1, 4149/2, 4150,
4151, 4152/1, 4152/2, 4152/3, 4152/4, 4152/5, 4152/6, 4130, 4120, 4116/4, 4116/1,4115/2, 4115/1,
4113/1, 4113/2, 4113/3, 4113/4, 4112, 4111/2, 3915/2, 5404/1, 4100/1, 3919/2, 3919/1, 3920/1, 3920/2,
3920/3, 3920/4, 3921, 3922/2, 3913/1, 3894/1, 3893/2, 3893/1, 3892, 3890, 3889, 3888, 3879, 3878,
3877/2, 5423, 3403/1, 3402, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397, 3396/1, 3396/2, 3395 и 3394.
Путно земљиште (ПЗ) - 5
Целе парцеле:5175/4, 5178 и 5177.
Делови парцела: 5331, 5332, 5329, 5330, 5139, 5327, 5143/4, 5328, 5196, 5197/23, 5197/12, 5197/5,
5197/4, 5197/6, 5197/7, 5197/8, 5197/9, 5197/1, 5197/24, 5191, 5192, 5193, 5188/2, 5188/8,
5187,5179/2, 5175/11, 5175/5, 5175/6, 5176, 5175/9, 4300, 4301/1, 4301/2, 4304/1, 4304/2, 4304/3,
4304/4, 4305, 4306/1, 4306/2, 4299, 4298, 4293/4 и 4293/2.
Путно земљиште (ПЗ) - 6
Делови парцела: 5350, 5348, 5346, 5345, 5325, 5344/2, 5419, 5342, 5338, 5331 и 5332.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 1
Делови парцела:5179/2, 5175/9, 4300, 4301/1, 5159, 4324, 5172/2, 5173, 4302/1, 5174, 5429 и 4331.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 2
Делови парцела: 5179/4, 4300, 4299, 4298, 4296, 5175/9, 4301/1 и 4295/2.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 3
Делови парцела: 5139, 5330, 5329, 5331, 5332 и 5333.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 4
Делови парцела: 5325 и 5344/2.
Регулације речних токова и канали (РК) - 1
Делови парцела: 5438/1, 3082/2, 3083, 3087/5, 3087/1, 3087/2, 3087/3, 3089, 3047/4, 3090/5, 3090/2,
3090/6, 3090/3, 3090/4, 3098/1, 3107/4 и 3107/6.
Регулације речних токова и канали (РК) - 2
Делови парцела: 3077/9, 3047/1, 3076/4, 3076/3, 3079, 3080, 3078/1, 3078/2, 3077/4, 3077/8, 3047/3
и 3078/3.
Регулације речних токова и канали (РК) - 4
Делови парцела: 3440, 3441/1, 3439, 3383/1, 3384/1, 3124/1, 3123/1, 3123/2, 3123/3, 3123/4, 3122/1,
3122/3, 3122/4, 3122/2, 3121/5, 3121/4, 3121/3, 3121/2, 3121/1, 3120, 3119, 3117/2, 3113, 3112, 3114,
3111/3, 3111/1 и 3111/2.
Регулације речних токова и канали (РК) - 6
Делови парцела: 3483, 3482, 3481, 3419, 3420/2, 3420/1, 3480/3, 3480/2, 3480/1, 3478, 3477/1,
3477/2, 3476/2, 3476/4, 3476/3, 3476/5, 3476/6, 3476/1, 3475/1, 3475/3, 3475/5, 3440 и 3439.
Регулације речних токова и канали (РК) - 7
Делови парцела:3404, 3403/2, 3403/1, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3383/1, 3385, 3384/1,
3407/2, 3407/1, 3406/2 и 3406/1.
Регулације речних токова и канали (РК) - 8
Делови парцела: 4306/1, 4299, 4298, 4294/7, 4306/2, 4293/4, 4293/2, 4293/3, 4293/1, 4292, 4290,
4318/4 и 4318/3.
Регулације речних токова и канали (РК) - 9
Делови парцела: 5179/4, 4299, 4298, 4296, 4295/2 и 4301/1.
Регулације речних токова и канали (РК) - 10
Делови парцела: 5329, 5330, 5139, 5327, 5331, 5332, 5139, 5143/4 и 5328.
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Регулације речних токова и канали (РК) - 11
Делови парцела:5346, 5345, 5325, 5344/2 и 5419.
Површине објеката ЕЕМБТС (И) - 1
Делови парцела: 3397
Површине објеката ЕЕМБТС (И) - 2
Делови парцела: 5331
Шид - КО Вишњићево
Путно земљиште (ПЗ) - 8
Делови парцела: 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758,
1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1741, 2030/2, 2029/19, 2029/18, 2029/17,
2029/16, 2030/5 и 2030/12.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 6
Делови парцела:1739/2, 1740, 1741, 1742/1, 1743/2и 1743/1.
Девијације постојећих саобраћајница и приступни путеви (Д) - 7
Целе парцеле: 1738.
Делови парцела: 1740, 1739/2, 3574/1, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 760, 1761,
1762, 1763, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1765, 1766, 1767, 1768 и 1737.
Регулације речних токова и канали (РК) - 12
Делови парцела:2029/18.
Регулације речних токова и канали (РК) - 14
Делови парцела:1743/2 и 1741.
Регулације речних токова и канали (РК) - 15
Делови парцела:3574/1.
Шид - КО Кукујевци
Путно земљиште (ПЗ) - 2
Делови парцела: 4810, 4927 и 4811.
Регулације речних токова и канали (РК) - 3
Делови парцела: 4811, 4810 и 4927.
Регулације речних токова и канали (РК) - 5
Делови парцела: 4810, 4927 и 4811.
3.2.2. План нивелације
Терен преко којег пролази траса аутопута је изразито равничарски у распону кота 7599mnmиспресецан мрежом канала. Планом нивелације дата је кота прелома нивелете, осовине
саобраћајнице и нагиб нивелете што је приказано у графичком прилогу број 04 и 04а
„Регулационо-нивелациони план са карактеристичним профилима саобраћајница“у Р 1:2500.
Нивелетедате у графичком прилогу могу бити промењене приликом израде техничке
документације.
3.3. Биланс површина
Планиране намене површина у обухвату границе овог Плана су:
- површине јавне намене – путно земљиште, путне девијације, водене површине,површине
објеката ЕЕМБТС и површине обухваћене Пројектом препарцелације за мост.
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Табела бр.2 - Упоредна табела постојећих и планираних намена површина
НАМЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ (m2)
(орјентационо)

НАМЕНА ПОВРШИНА
(површине јавних
намена)

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ (m2)
(орјентационо)

Грађевинско земљиште
(m²/ha)

241031 m²
(~24,03ha)

Путно земљиште (ПЗ)
(m²/ha)

1947103 m²
(~194,71 ha)

Шумско земљиште
(m²/ha)

252559 m²
(~25,25 ha)

Водне површине
(m²/ha)

109263m²
(~10,92 ha)

Пољопривредне
површине
(m²/ha)

1771343 m²
(~177,13 ha)

УКУПНО

Површине објеката
ЕЕМБТС (И)
(m²/ha)
Пројекат
препарцелације (ПП)
(m²/ha)
Девијације постојећих
саобраћајница и
приступни путеви (Д)
(m²/ha)

270 m²
(~0,03 ha)
71192 m²
(~7,11 ha)
158435 m²
(~15,84 ha)

Регулације речних
токова и канала (РК)
(m²/ha)

197126 m²
(~19,71 ha)

УКУПНО

2374126 m²
(~237,41ha)

2374196m²
(~237,41ha)

Укупна површина јавне намене je~237,41ha
3.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
3.4.1. Саобраћајна инфраструктура
Сам почетак трасе планиран је као денивелисана веза два аутопута, тј. аутопута Београд –
Загреб држвани пут IА реда 3(Е70), и будућег аутопута Кузмин-Сремска Рача, у зони постојећих
паркинга који се укидају. Траса се даље простире правцем север-југ, пресецајући постојећу мрежу
мелиорационих канала који су углавном постављени у правцу исток-запад. На свим, напред
наведеним пресецима, планиране су мостовске конструкције у трупу аутопута. Преко аутопута, на
укрштајима са важнијим локалним саобраћајницама, планирани су денивелисани прелази –
надвожњаци. Пре доласка до реке Саве, која ће се премостити објектом у складу са свим водним
условима, планиран је будући гранични прелаз који није део овог Плана, који би требало да буду
заједнички за две државе. Укупна дужина трасе планираног аутопута износи ~17km.
Осим денивелисане везе два аутопута типа "крушка" на почетку трасе, планирана је
денивелисана раскрсница типа "труба" којом је омогућена саобраћајна комуникација насеља
Босут и Сремска Рача са предметним аутопутним правцем. У оквиру денивелисане раскрснице
Босут планирана је "бочна" наплатна рампа, након које се саобраћај усмерава на тзв. Босутски
пут. На око km 12+750,00 пројектована је "чеона" наплатна рампа, пре доласка на будући
гранични прелаз. Као део пратећих садржаја планирано је обострано паркиралиште на km 5+500
типа P-1.
Саобраћајница је планиранаса по две возне саобраћајне траке ширине 3,75 m по сваком
смеру, зауставним тракама ширине 2,50 m, ивичним тракама од 2х(1,0 m +0,5 m), средњим
разделним острвом ширине 4 m и обостраним банкинама ширине по 1,50 m. Укупна ширина
нормалног попречног профила је 30,00 m. Гранични елементи плана и профила подразумевају
прорачун минималних и максималних вредности за ситуацини план, подужни профил, попречни
профил и прегледност у функцији рачунске брзине деонице Vr = 130 km/h. С тим у вези,
примењени радијуси, како хоризонталних тако и вертикалних кривина, у потпуности су у складу са
усвојеном рачунском брзином, као и пројектовани нагиби нивелете (у уздужном профилу).
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Посматрајући вертикалну пројекцију аутопута, треба напоменути да је нивелета аутопута
пројектована тако да је аутопут углавном у насипу. Косине насипа пројектоване су у нагибу 1:2 код
висина насипа до 3.0 m гледано од терена до постељице. За насипе веће висине косине су у
нагибу 1:1,2 са ублажењем на 1:3 при дну.
Планиране висине насипа у потпуности омогућавају такав концепт одводњавања, који
обухвата прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода са коловоза (путем система
сливника и шахтова, и подужних и попречних цевних веза) аутопута до пројектованих сепаратора
минералних уља, и након третмана њихово испуштање у најближи водоток. На тај начин ће бити
испоштовани сви услови надлежних институција из области водопривреде и заштите животне
средине.
Поред планираних техничких карактеристика аутопута за потребе функционисања истог
који је предмет овог Плана, а на основу Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр.
101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), планирају се и следеће зоне:
− земљишни појас аутопутског коридора резервисан за потребе изградње и функционисања
пута који је дефинисан за изградњу пута и функционисање саобраћаја на њему. Изградња
објеката у земљишном појасу подразумева објекте пута и објекте у функцији саобраћаја на
њему, као и објекте инфраструктурних система који се укрштају или паралелно воде у
коридору пута. Ширина путног појаса износи око 80-90m;
− заштитни појас који је дефинисан као зона за обезбеђење заштите од штетног утицаја
путног коридора на окружење. Изградња објеката у заштитном појасу није дозвољена осим
за објекте који су у функцији пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитног појаса
произилази из законске регулативе пружа се лево и десноод земљишног појаса аутопутау
ширини од 40,0 m; и
− појас контролисане изградње који је у функцији путног коридора и његовог несметаног
функционисања у простору. Изградња објеката у овом појасу је дозвољена по селективном
принципу уз израду одговарајуће планске документације. Ширина појаса контролисане
изградње директно произилази из законске регулативе и износи 40,0 m лево и десно од
заштитног појаса.
Петље на аутопуту
На траси планираног аутопутапланиране су две (2) петље и то:
- На месу где се планирани аутопут одваја се са државног пута IА реда број 3 (Е 70)
Хрватска - Београд (Добановци )планирана је петља Кузмин типа „крушкаи
- У непосредној близини реке Босут и локалног пута који повезује насеља Босут –
Вишњићево планирана је петља Босут типа „труба“ на km 10+362.
Табела бр.3 - Петље на траси аутопута

Петља
Босут

Петља Кузмин

Број

Локална
Стац.

почетак

крај

ПРЕПРЕКА

0+588,47

0+435,15

0+741,795

у оси 4 петље Кузмин, преко Е 70, оса 3
Петље Кузмин , канал Тиштевица

0+513,09

0+379,175

0+647,005

у оси 3 Петље Кузмин, преко E 70

1+015,58

1+012,33

1+018,83

канал Тиштевица

0+720,18
0+940,096

0+755,53
0+935,79

0+764,12
0+944,41

канал Прељев

4+876,64

АП Кузмин - Сремска рача

0+234,32

канал

0+837,303

0+712,1

0+962,50

94

2018-730-2-АРХ

АП Кузмин - Сремска рача
Страна16 од67

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.оНемањина 6/IV,
11000 Београд

Наплатне станице
Наплата путарине представља један од начина прикупљања финансијских средстава
потребних за функционисање аутопута
За предметни аутопут планиран је затворени систем који подразумева да сви саобраћајни
токови који улазе или напуштају деонице предметне саобраћајнице морају да прођу кроз
наплатно место. Самим тим, на делу Кузмин 1 - Босут - граница Република Србија/Босна и
Херцеговина задржани су услови затвореног система наплате, формирањем бочног наплатног
места на петљи Босут и чеоног наплатног места између петље Босут и границе.
Објектиу трупу аутопута
Планирани аутопут Кузмин - Сремска Рача се укршта са мрежом мелиорационих канала
ЈВП „Воде и Војводине“ и ЈП „Шуме Војводине“, прелази преко реке Босут и неколико локалних
путева. На месту укрштаја планиране трасе аутопута и мелирационих кала планирани су објекти
(мостови) различитих распона,а у зависностиод ширине постојећих мелирационих канала.
Табела бр.4 - Објекти у трупу аутопута
Број

Нова стационажа
ауто-пута

почетак

крај

ПРЕПРЕКА

1

1+652,082

1+646,732

1+657,432

канал Тиштевица

2

1+946,59

1+936,803

1+956,385

пут и путни канал

3

2+164,585

2+159,225

2+169,946

канал Салашине

4

2+904,18

2+895,95

2++912,41

канал Беглучина

5

3+324,76

3+317,18

3+332,33

канал Велико поље

6

3+773,02

3+767,028

3+778,995

Безимени канал

7

4+479,18

4+475,93

4+475,93

канал Брашанске баште 1

8

5+764,72

5+575,35

5+772,09

путни канал Безимени

9

6+281,17

6+275,82

5+286,52

канал Миловац 1

10

6+659,225

6+653,835

6+664,614

канал К1

11

6+829,89

6+846,56

6+843,16

Вртић (Јелисаветин канал)

12

7+336,51

7+328,16

7+344,86

канал Г.Грчански

13

7+874,65

7+865,91

7+883,40

канал Марач

14

8+214,86

8+208,36

8+221,36

канал Б-5 Књештевица Д.С.

15

8+498,48

8+492,07

8+504,88

канал Б-7 Књештевица Д.С.

16

8+590,45

8+584,29

8+596,635

канал Марач

17

9+827,76

9+822,41

8+833,11

канал Марач

18

10+446,08d
10+505,29l

10+434,58d
10+443,78l

10+557,58d
10+566,79l

река Босут

19

10+886,81

10+879,26

10+894,37

20

11+011,5

11+008,75

11+014,25

колски пут

21

11+080,67

11+072,84

11+088,50

канал К-5 Д.С. + колски пут

22

11+819,205

11+813,715

11+824,70

канал К-9 Д.С.

23
24
25

13+167,70
13+668,81
14+526.11
лок.
16+736,28

13+159,86
13+646,81
14+521.81

13+175,54
13+690,81
14+530.41

канал К-17 Д.С.
канал ГК + девијација локалног пута
канал Течаја
девијација пута за Сремску Рачу и
пруге

26

канал К-3

Д.С.
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Путне девијације
Како би се обезбедило несметано функционисање локалних некатегорисаних путева, чији
су токови пресечени планираном трасом ауто-пута, на више места планирани су прелази преко
ауто-пута и то:
− на km 4+893,05 планирана је девијација постојећег пута надвожњаком преко аутопута;
− планирана девијацијапостојећег пута надвожњаком преко аутопутана тзв. Босутском путу,
поред реке Босут омогућава несметано и безбедно одвијање саобраћаја од раскрснице са
државним путем који спаја Кузмин и Сремску Рачу државни пут IБ реда број 19;
− планиранадевијација постојећег државног путаIБ реда број 19(који пролази испод
планираног аутопута повезује ипостојећи пут за Сремску Рачу и води преко постојећег
моста преко реке Савепрема Босни и Херцеговини) пролази испод постојеће железничке
пруге (подвожњак).
Планирани објекти за рушење
На основу планираних парцела јавне намене планирано је рушење објекта који је делом
изграђен на кат. парцели бр.736/3 а делом на 765/2 К.О. Сремска Рача, објекта на кат. парцели
776/1 К.О. Босут и сви објекти на кат. парцели 722/1 К.О. Сремска Рача.
3.4.2. Смернице за реализацију граничног прелаза
Предложени гранични прелаз који је приказан у предметном Плану није део и не разрађује
се овим Планом већ се дају само смернице за даљу разраду кроз посебан Урбанистички пројекат,
а на основу пројектног задатка и услова надлежних институција.
У овом Плану приказана је локација будућег граничног прелаза на km 15+000 која није
обухваћена границом Плана и за коју се не формира грађевинска парцела.
Локација Комплексановог Граничног прелаза, планирана је на делу трасе планираног ауто
пута Кузмин - Сремска Рача - државна граница на око 1,2 km пре скретања за мост. Међудржавни
споразум између Републике СрбијеиФедерација БиХ, регулисаће коришћење граничног прелаз
тако да буде заједнички.У том смислу, Планом је резервисан оријентациони простор потребан за
изградњу заједничког граничног прелаза.
Уфункционално-технолошком смислу, гранични прелаз је тангенцијалног типа, са
оперативним терминалима-базама путничког (аутомобилског и аутобуског) и теретног
(камионског) саобраћаја у оквиру којих се планирајуповршине, објекти и садржаји нискоградње,
високоградње и инфраструктуре, сталног карактера.
Диспозицију и структуру садржаја условљавају изабрани тип граничног прелаза и
функционална подела комплекса на зоне путничког и теретног терминала. У оба случаја оне
морају бити раздвојене, с тим што код заједничког граничног прелаза оне морају бити формиране
за сваку државу посебно, у складу са утврђеном поделом територије граничног прелаза између
држава.
3.4.3. Водна инфраструктура
3.4.3.1. Хидротехнички објекти
Планирана траса аутопута пролази кроз водно подручје водопривредних предузећа ВПД
"Хидросрем"д.о.о., Сремска Митровица и ВПД "Шидина"д.о.о., Шид и укршта се са реком Савом,
водотоком Босут и мрежом мелиорационих канала.
Нивелета аутопута је пројектована тако да је аутопут углавном у насипу. Косине насипа
пројектоване су у нагибу 1:2 код висина насипа до 3.0 m гледано од терена до постељице. За
насипе веће висине косине су у нагибу 1:1.75 са ублажењем на 1:2 при дну. Планиране висине
насипа у потпуности омогућавају примену затвореног концепта одводњавања, који обухвата
прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са коловоза (путем система
сливника и шахтова, подужних и попречних цевних веза) аутопута до планираних сепаратора
минералних уља који су смештени по проширењима на банкинама, и након третмана планирано је
њихово испуштање у најближи мелиорациони канал. Овакво решење је у складу са Уредбом о
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дозвољеним емисијама и третману отпадних материја са аутопутева, паркинга и сервиса за
одржавање моторних возила (EU стандард EN 858) и допуном Претходних услова за израду
Плана детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска Рача на подручју града
Сремска Митровица и општине Шид бр.II-370/12-19 издатом од стране ЈВП Воде Војводине Нови
Сад 13.06.2019. године бр. II-370/12-19.
Сам почетак трасе планиран је као денивелисана веза постојећег аутопута Београд Загреб, и будућег аутопута Кузмин - Сремска Рача типа "крушка". Коначни реципијент за
прикупљене и пречишћене воде од петље представља канал Марина бара који се улива у
Блажићев канал, са спојним каналима Прељев и Жеравић. За мали део атмосферске воде са
новопројектоване петље планира се коришћење постојећих путних канала аутопута БеоградЗагреб.
Траса се даље простире правцем север - југ, пресецајући постојећу мрежу мелиорационих
канала који су углавном постављени у правцу исток - запад. На свим пресецима са
мелиорационим каналима планиране су мостовске конструкције у трупу аутопута. Варијанте
одводњавања које се јављају дуж трасе су:
- траса аутопута у насипу, на правцу са двостраним нагибом - одвођење зацевљено преко
сливника и канализационих шахтова са кинетом у дну у банкинама,
- траса аутопута у кривини са једностраним нагибом - одвођење зацевљено преко шахт сливника
са таложником у каналети разделног појаса и преко сливника и канализационих шахтова у
банкинама.
Све изливне грађевине за испуштање воде у канале, се планирају тако да се налазе на
минималном растојању од 5,0 m од пропуста/моста, уз осигурање од ерозије облагањем канала
по минимум 3,0 m узводно и низводно од места улива.
Од km9+725-km10+425 планирана је денивелисана раскрсница типа "труба" којом је
омогућена комуникација између новопројектованог аутопута и саобраћајница које повезују насеља
Босут и Сремска Рача са новопројектованим аутопутем. Планирана петља се налази непосредно
северно од водотока Босут и укршта се са мелиорационим каналом на К.П. 1763, КО Вишњићево.
Овај мелиорациони канал представља реципијент за део прикупљених атмосферских вода од
петље Босут.За други део амосферских вода од петље Босут реципијент је канал Б-17 дренажног
система Сремска Рача.
Прикупљене и пречишћене атмосферске воде се испуштају у најближе мелиорационе
канале. Када су они удаљени од трасе аутопута као у случајевима изливања у канале Марач (km
9+600), Течаја I (km 15+525) и Жупања (km 15+900), планирано је њихово продужавање. За
потребе одводњавања петље Кузмин планирано је продужење канала Жеравић и Прељев, а за
потребе одводњавања петље Босут планирано је продужење канала Б-17 дренажног система
Сремска Рача.
Канал Жупања на делу где се укршта са аутопутем није у надлежности ЈВП "Воде
Војводине", већ је у надлежности ЈП "Војводинашуме" и повезан je на систем мелиорационих
канала након проласка кроз пропуст на прузи. Како је неопходно да канал Жупања буде
реципијент за кишне воде са аутопута, планирано је да се он делом измести, а делом
реконструише до места улива у канал Жупања који је у надлежности ЈВП "Воде Војводине".
Траса се завршава новопројектованим мостом преко Саве који је предмет посебне
урбанистичко-техничке (Урбанистички пројекат). Поменутом документацијом моста преко Саве су
обухваћена решења везана за прикупљање и контролисано спровођење атмосферских вода са
коловоза мостовске конструкције од почетног до крајњег профила прилазних конструкција. Даља
веза са системом одвоњавања аутопута, третман на сепаратору минералних уља и одвод до
коначног реципијента - мелиорационог канала Жупања (на страни Републике Србије) је предмет
ПДР-а.
Укрштања аутопута са мелиорационим каналима и водотоком Босут су дати у следећој
табели где су одређени капацитети побројаних мелиорационих канала са циљем процене њихове
способности да прихвате допунски, концентрисани отицај са планираногаутопута. У табели су
наведени и канали који нису на траси планираног аутопута, али се могу користити као реципијенти
атмосферских вода са аутопута, под одређеним условима, као и канал Жупања.
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КАНАЛ

Табела бр.5 - Укрштање аутопута са мелиорационим каналима
h
Стационажа
O
B2
A(m2)
n
v(m/s)
(m)
канала

Q (l/s)

1

Тиштевица

2+749

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.45

305.18

2

Прељев

0+254

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

1.00

674.17

3

Прељев

0+328

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

1.00

674.17

4

Марина бара

1+500

0.56

2.62

2.28

0.81

0.015

0.53

424.56

5

Тиштевица

2+002

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.45

305.18

6

Марковић

0+131

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.64

431.59

7

Старе бикаре

0+381

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.64

431.59

8

Тиштевица

0+192

0.50

2.80

2.5

0.88

0.015

0.85

740.04

9

Салашине

0+981

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.64

431.59

10

Беглучина

1+032

1.46

6.26

5.38

4.66

0.015

1.22

5698.00

11

Велико поље
Брашанске баште
1

0+988

0.50

2.60

2.3

0.78

0.015

0.59

454.96

0+834

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.75

507.01

0+800

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.81

545.92

14

Соленица 2
Путни канал
(у систему за
одводњавање)

0+370

0.87

3.74

3.21

1.66

0.015

0.67

1112.96

15

Миловац 1

0+405

0.50

2.60

2.3

0.78

0.015

1.19

921.50

16

К1

0+238

0.50

2.80

2.5

0.88

0.015

0.51

449.19

17

Вртић

7+100

2.18

14.86

13.54

22.39

0.015

0.96

21488.31

18

Велике ширине 1

0+105

0.50

2.40

2.1

0.68

0.015

0.95

640.15

19

Г. Грчански

0+423

1.50

6.91

6.0

5.63

0.015

0.69

3868.94

20

0+741

0.55

2.56

2.175

0.82

0.015

0.54

441.46

0+650

0.35

1.92

1.675

0.43

0.015

0.30

131.02

0+734

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.29

150.67

0+801

0.35

1.92

1.675

0.43

0.015

0.30

131.02

0+445

0.35

1.92

1.675

0.43

0.015

0.43

185.29

0+400

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.37

194.51

26

Марач
Б-3 Кљештевица
Д.С.
Б-5 Кљештевица
Д.С.
Б-7 Кљештевица
Д.С.
Б-11 Кљештевица
Д.С.
Б-13 Кљештевица
Д.С.
Б-15 Кљештевица
Д.С.

0+330

0.25

1.60

1.425

0.28

0.015

0.36

100.01

27

Марач

2+000

0.52

2.46

2.1

0.75

0.015

0.52

395.26

28

К-1 Д.С.

1+390

0.35

2.06

1.85

0.46

0.015

0.35

161.69

29

1+340

0.35

1.92

1.675

0.43

0.015

0.43

185.29

30

К-3 Д.С.
Канал К-5 ДСнаставак

0+583

0.35

2.06

1.85

0.46

0.015

0.74

341.09

31

К-7 Д.С.

0+000

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.37

194.51

12
13

21
22
23
24
25

98

2018-730-2-АРХ

Страна20 од67

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.оНемањина 6/IV,
11000 Београд

h
(m)

O

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.37

194.51

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.37

194.51

1+155

0.30

1.68

1.5

0.31

0.015

0.38

119.07

Врачко поље 1

0+000

0.40

2.04

1.8

0.48

0.015

1.02

487.47

36

Врачко поље 1

0+720

0.40

2.04

1.8

0.48

0.015

0.36

172.35

37

К-13 Д.С.
К-13 Д.С.

0+000
0+046

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.37

194.51

К-13 Д.С.

0+520

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.37

194.51

0.40

2.08

1.8

0.52

0.015

0.37

194.51

40

К-15 Д.С.

0+472

0.45

2.24

1.925

0.61

0.015

0.40

243.63

41

К-17 Д.С.

0+248

0.45

2.24

1.925

0.61

0.015

0.40

243.63

42

K-18 Д.С.

0+000

0.30

1.76

1.55

0.35

0.015

0.32

113.74

43

К-18 место
девијације ГК

0+090

0.30

1.76

1.55

0.35

0.015

0.32

113.74

44

К-18 Д.С.

0+410

0.30

1.76

1.55

0.35

0.015

0.32

113.74

45

0+030

0.30

1.78

1.58

0.36

0.015

0.32

115.14

46

К-19 Д.С.
К-19 Д.С. место
измештања
канала

0+120

0.30

1.76

1.55

0.35

0.015

0.32

113.74

47

ГК

2+650

0.50

2.60

2.25

0.81

0.015

0.31

249.38

48

К-20 Д.С.

0+267

0.20

1.44

1.3

0.21

0.015

0.32

67.17

49

Течаја 1

1+179

1.91

7.49

6.33

6.62

0.015

0.97

6425.62

50

Река Босут

1+260

5.54

79.97

76.62

378.44

0.015

3.46

1311270,15

51

Жупања
Канал
(Вишњићево)

2+185

1.92

7.52

6.36

6.68

0.015

1.28

8534.82

петља

0,98

4.13

3.54

2.03

0.015

0,72

1457,40

КАНАЛ
К-7 Д.С.

Стационажа
канала
0+092

К-7 Д.С.

1+060

34

К-9 Д.С. наставак

35

32
33

38
39

52

B2

A(m2)

n

v(m/s)

Q (l/s)

Мелиорациони канали (осим канала Вртић) и водоток Босут се могу користити као
реципијент за концентрисано изливање атмосферских вода само под условом да се докаже да
неће доћи до преливања воде по околном терену услед уливања атмосферске воде са аутопута у
канал/водоток, за канале који су реципијенти за атмосферске воде је спроведен прорачун
"резервног капацитета". Резервни капацитет је одређен као протицај који се може безбедно
евакуисати каналима у случају да се поклопе ниво воде и кота обале. Овако одређени резервни
капацитет је упоређен са "додатним количинама воде" које су одређене по деоницама за
меродавни пљусак. За прорачун су, као меродавне усвојени интензитети кише са кишомерне
станице Јамена, повратног периода Т=10 година, трајања добијеног за процењено време
концентрације за рачунске сливне површине дуж саобраћајнице, почев од t k=5min. За средњи
коефицијент отицаја је усвојено 0,9 (усвојени коефицијент отицаја са коловоза је 1,0, а са
тротоара 0,25 ), за деонице краће од 1000 m, i = 280 l/s/ha, a за деонице дуже од 1000 m,i = 200
l/s/ha.
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Табела бр.6 - Списак мелиорационих канала који су реципијенти за атмосферске воде са Аутопута са
капацитетима који се реализују при великој води
Ширина
Пад дна
Нагиб
дна
h
Улив
канала
косине
v(m/s)
Q (l/s)
Стационажа
канала
(m)
сепаратора
Sp(m/m)
канала
КАНАЛ
канала
В (m)
0.5
0.00025
1 Тиштевица
2+002
0.6
1.5
0
0.27 183.11 SEP A1,A2
0.5
0.0005
2 Старе бикаре
0+381
1
1.5
0
0.41 360.15 SEP A3
1.4
3418.8
0.0005
3 Беглучина
1+032
1
1.5
6
0.73
0 SEP A4
0.5
0.00039
4 Велико поље
0+988
0.8
1.5
0
0.35 272.97 SEP A5,A6
Брашанске
0.5
0.00069
5 баште 1
0+834
0.6
1.5
0
0.45 304.20 SEP A7,A8
0.5
0.0008
6 Соленица 2
0+800
0.6
1.5
0
0.49 327.55 SEP A9,A10
0.5
SEP
0.0016
7 Миловац 1
0+405
0.8
1.5
0
0.71 552.90 A11,A12
1.5
2321.3 SEP
0.00014
8 Г. Грчански
0+423
1.5
1.5
0
0.41
6 A13,A14
SEP
0.0003
0.5
A15,A16,A17
9 Марач
2+000
0.8
1.25
2
0.31 237.16 ,A18
SEP
0.0003
0.3
A19,SEPA19
10 К-3 Д.С.
1+340
0.8
1.25
5
0.26 111.17 -1
К-9 Д.С.
0.3
SEP A20,
0.0003
11 наставак
1+155
1
1.5
0
0.24 106.12 SEP A20-1
0.4
SEP
0.0002
12 К-15 Д.С.
0+472
0.8
1.25
5
0.24 146.18 A21,A22
SEP
0.00025
0.5
A23,A24,A25
13 Течаја 1
1+179
0.6
1.5
0
0.27 183.11 ,A26
0.5
0.00043
14 Жупања
2+185
0.6
1.5
0
0.36 240.14 SEP A27
0.5
SEP 10.0003
15 Марина бара
1+500
0.6
1.5
6
0.32 254.73 SEP5
0.2
0.0002
16 B-17 Д.С.
0+330
0.8
1.25
5
0.18
48.99 SEP B 1
Канал
0,9
0.0003
17 (Вишњићево)
1+260
0,6
1.5
8
0,43 874.44 SEP B 2
Табела бр.7 - Списак мелиорационих канала који су реципијенти за атмосферске воде са Аутопута са
капацитетима који се реализују при котама које би одговарале преливању обале
Ширина
Пад дна
Нагиб
дна
h max
канала
косине
v(m/s)
Q (l/s)
канала
(m)
Стационажа
Sp(m/m)
канала
В
(m)
КАНАЛ
канала
0.00025
1 Тиштевица
2+002
0.6
1.5
0.45
0.75
1374.76
0.0005
2 Старе бикаре
0+381
1
1.5
0.53
0.83
952.95
0.0005
3 Беглучина
1+032
1
1.5
0.98
1.63
10905.97
0.00039
4 Велико поље
0+988
0.8
1.5
0.80
1.34
7122.99
Брашанске
0.00069
5 баште 1
0+834
0.6
1.5
0.75
1.25
2283.93
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

КАНАЛ
Соленица 2
Миловац 1
Г. Грчански
Марач
К-3 Д.С.
К-9 Д.С.
наставак
К-15 Д.С.
Течаја 1
Жупања
Марина бара
Б-17 Д.С.
Канал
( Вишњићево)

Стационажа
канала
0+800
0+405
0+423
2+000
1+340
1+155
0+472
1+179
2+185
1+500
0+330
1+260

Пад дна
канала
Sp(m/m)
0.0008
0.0016
0.00014
0.0003
0.0003

Ширина
дна
канала
В (m)
0.6
0.8
1.5
0.8
0.8

0.0003
0.0002
0.00025
0.00043
0.0003
0.0002
0.0003

Нагиб
косине
канала

h max
(m)

v(m/s)

Q (l/s)

1.5
1.5
1.5
1.25
1.25

0.72
1.34
0.56
0.63
0.75

1.21
2.23
0.94
1.05
1.25

1600.06
6638.87
7948.71
3734.69
7519.35

1
0.8
0.6
0.6
0.6
0.8

1.5
1.25
1.5
1.5
1.5
1.25

0.36
0.62
0.49
0.64
0.52
0.59

0.56
1.03
0.81
1.07
0.86
0.99

441.11
6374.25
1860.28
2480.94
1806.81
5360.39

0.6

1.5

0.56

0.93

2513.44

Табела бр.8 - Списак мелиорационих канала који су реципијенти за атмосферске воде са аутопута са
резервним капацитетима за прихват допунских количина воде
ДОТOK Q
РЕЗЕРВA
ОД
ДО
L (м)
(l/s)
(l/s)
КАНАЛ
1

SEP A1,A2

2

Тиштевица

0

850.00

850.00

612.61

1191.66

SEP A3

850.00

1950

1100.00

566.28

592.80

3

SEP A4

1950

3550

1600.00

823.68

7487.17

Беглучина

4

SEP A5,A6

3550

3750

200.00

144.14

6850.01

Велико поље

5

SEP A7,A8

3750

4875

1125

810.81

1979.73

Брашанске баште 1

6

SEP A9,A10

4875

5830

955

688.29

1272.50

Соленица 2

7

SEP A11,A12

5830

6825

995

717.12

6085.97

Миловац 1

8

6825

8214

1389

715.06

5627.34

Г. Грчански

8214

10497

2283

1645.40

3497.54

Марач

10

SEP A13,A14
SEP
A15,A16,A17,A18
SEP A19,SEPA191

10497

11300

803

578.74

7408.17

К-3 Д.С.

11

SEP A20,
SEP A20-1

11300

12200

900

324.32

334.98

12200

13600

1400

859.72

6228.07

К-15 Д.С.

13

SEP A21,A22
SEP
A23,A24,A25,A26

13600

15900

2300

1184.04

1677.17

Течаја 1

14

SEP A27

15900

17225

1325

954.95

2240.79

Жупања

15

SEP 1- SEP5

0

750

750

540.54

1552.08

Марина бара

16

SEP B1

0

350

350

252.25

5311.40

Б-17 Д.С.

17

SEP B2

0

951

951

685.40

1639.00

Канал(Вишњићево)

9

12

Старе бикаре

К-9 Д.С. наставак
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Према резултатима спроведених прорачуна може се закључити да сви канали који су
планирани да буду реципијенти за прихват допунских количина воде са деонице аутопута, петље
Кузмин-Сремска Рача (Марина бара) и петље Босут(Б-17 Д.С и канал Вишњићево) имају довољан
резервни капацитет.
Планирано решење одводњавања обухвата прикупљање и контролисано спровођење
атмосферских вода са коловоза аутопута до пројектованих сепаратора минералних уља, и након
третмана њихово испуштање у најближи мелиорациони канал.
Систем атмосферске канализације заснива се на следећим елементима:
− воде са коловоза прикупљају се типским бетонским риголима и каналетама;
− одводњава се по једна коловозна трака;
− пријемни објекти су сливници и шахтови са поклопцима-решеткама;
− даљи транспорт воде одвија се цевном канализацијом до сепаратора минералних уља у којима
се врши пречишћавање;
− након третмана у сепараторима вода се излива у најближи реципијент-мелиорациони канал
Цевовод атмосферске канаизације у зони радно-испекционе стазе уз мелиорациони канал
мора бити постављен минималмо 1,0m испод постојеће површине терена и димензионисан на
оптерећење тешке грађевинске механизације која ради на одржавању каналске мреже.
На месту улива атмосферске канализације у канал планирано је осигурање од ерозије
облагањем канала каменом или бетонским елементима и то по минимум 3m узводно и низводно
од места улива.
Локацију изливне грађевине кишне канализације планирати на минималном растојању 5 m
од пропуста/моста.
Измештање и заштита каналске мреже
Укрштања аутопута са мелиорационим каналима и водотоком Босут су дата у табели која
следи, у складу су са допуном Претходних услова за израду Плана детаљне регулације за
изградњу аутопута Кузмин – Сремска Рача на подручју Града Сремска Митровица и општине Шид
издатим од стране ЈВП "Воде Војводине", Нови Сад. У табели су наведени и канали који нису на
траси планираног аутопута, већ у непосредној близини истог, али се могу користити као
реципијенти атмосферских вода са аутопута, под одређеним условима, као и канал Жупања који
је у надлежности ЈП"Војводинашуме".
Табела бр.9 -Списак мелиорационих канала који пресецају, иду паралелно или су у близини трасе
пројектованог Аутопута
КАНАЛ

Стационажа
канала

Стационажа
аутопута

Протицај велике
воде
[m3/s]

1

Тиштевица

2+749

петља Кузмин

2

Жеравић

-

петља Кузмин

3

Прељев

0+254

петља Кузмин

0.405

4

Прељев

0+328

петља Кузмин

0.405

5

Марина бара

1+500

петља Кузмин

0.201

6

Безимени канал

-

петља Кузмин

0.183

7

Тиштевица

2+002

0+248.133

0.183

8

Марковић

0+131

0+613.758

0.259

9

Старе бикаре

0+381

0+852.841

0.259

0.183
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КАНАЛ

Стационажа
канала

Стационажа
аутопута

Протицај велике
воде
[m3/s]

10

Тиштевица

11

Канал уз колски пут

12

0+192

1+652.082

0.444

-

1+942.629

-

Салашине

0+981

2+163.933

0.259

13

Беглучина

1+032

2+903.079

3.42

14

Велико поље

0+988

3+325.450

0.273

15

Безимени канал

-

3+773.709

-

16

Брашанске баште 1

0+834

4+465.902

0.304

17

0+800

5+381.599

0.328

0+370

5+388.114

-

19

Соленица 2
Путни канал (у
систему за
одводњавање)
Безимени канал

-

5+764.927

-

20

Миловац 1

0+405

6+238.967

0.553

21

К1

0+238

6+659.060

0.27

22

Вртић

7+100

6+845.950

12.9

23

Велике ширине 1

0+105

6+977.960

0.384

24

Г. Грчански

0+423

7+336.397

2.321

25

0+741

7+874.680

0.265

0+650

7+901.204

0.079

0+734

8+214.840

0.09

0+801

8+498.480

0.079

2+000

8+589.905

0.237

0+445

-

0.111

0+400

-

0.117

0+330

-

0.06

0+320

-

-

34

Марач
Б-3 Кљештевица
Д.С.
Б-5 Кљештевица
Д.С.
Б-7 Кљештевица
Д.С.
Марач
Б-11 Кљештевица
Д.С.
Б-13 Кљештевица
Д.С.
Б-15 Кљештевица
Д.С.
Б-17 Кљештевица
Д.С.
Река Босут

1+260

10+497.729

248.8

35

К-1 Д.С.

1+390

10+575.190

0.097

36

1+340

10+887.419

0.111

0+583

11+082.739

0.205

38

К-3 Д.С.
Канал К-5 ДСнаставак
К-7 Д.С.

0+000

-

0.117

39

К-9 Д.С. наставак

1+155

11+818.472

0.071

40

Врачко поље 1

0+000

-

0.293

41

Врачко поље 1

0+720

-

0.293

18

26
27
28
29
30
31
32
33

37
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КАНАЛ

Стационажа
канала

Стационажа
аутопута

Протицај велике
воде
[m3/s]

42

К-13 Д.С.

0+000

-

0.117

43

К-13 Д.С.

0+046

-

0.117

44

К-13 Д.С.

0+520

-

0.117

45

К-15 Д.С.

0+472

-

0.146

46

К-17 Д.С.

0+248

13+166.471

0.146

47

K-18 Д.С.

0+000

-

0.068

48

К-18 место
девијације ГК

0+090

-

0.068

49

К-18 Д.С.

0+410

-

0.068

50

0+030

13+522.567

0.069

0+120

-

0.068

52

К-19 Д.С.
К-19 Д.С. место
измештања канала
ГК

2+650

13+593.823

0.161

53

К-20 Д.С.

0+267

0.084

54

Безимени поток

55

Течаја 1

1+179

56

Жупања

2+185

13+977.495
од 14+000 до
14+425
14+635
од 15+675 до
16+350

57

Канал (Вишњићево)

петља Босут

-

51

-

-

0.183
0.24

3.4.3.2. Водовод и канализација
Снабдевање водом наплатних места, бочне и чеоне наплатне рампе, као и паркиралишта
биће решено прикључком на постојећу водоводну мрежу ако за то постоји могућнот или
бунарском водом имајући у виду удаљеност насељених места, у оквиру водоводног система града
Сремске Раче и града Кузмина.
Одвођење отпадних вода са наплатних места, бочне и чеоне наплатне рампе, као и
паркиралишта, биће решено преко планиране канализационе мреже у оквиру канализационог
система града Сремске Раче и градаКузмина ако за то постоји могућност, или ће се планирати
водонепропусне сабирне јаме са периодичним пражњењем.
Од инсталација у објектима планирају се мреже: санитарне воде и мрежа фекалне и кишне
канализације. Прикључење објеката је могуће решити тек након добијања услова надлежног
комуналног предузећа.
3.4.4. Енергетска инфраструктура
Планирана траса аутопута једним својим делом укршта се са трасом далековода 400 kV
бр. 455 ТС Сремска Митровица 2 - граница/ТС Угљевик на km16+337.063, који је у власништву
“Електромрежа Србије” а.д.
У складу са чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник PC”, бр. 145/2014) заштитни
појас далековода напонског нивоа 400 kV износи 30 m са обе стране од крајњег фазног
проводника. За градњу објеката у близини или испод далековода, потребна је сагласност и
услови „Електромрежа Србије” а.д. Сагласност се даје на израђени елаборат у коме је дат тачан
однос предметног далековода и објеката који се планира. Приликом израде Елабората
прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80°С, у
складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04.
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Елаборатом мора бити обрађена изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете,
саобраћајница, водовод и канализација, топловоди, дистрибутивна мрежа, озелењавање и др.).
Такође је неопходно да се у елаборату дефинишу безбедносне мере приликом извођења радова
и експлоатације објеката.
Остали технички услови:
- Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 7 m у односу на проводнике далековода
напонског нивоа 400 kV;
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасудалековода;
- Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова
и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова
далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о
изједначењупотенцијала.
За потребе планске документације аутопута Кузмин - Сремска Рача, израђен је Елаборат
укрштања ДВ 400 kV бр. 455 ТС Сремска Митровица 2 - граница/ТС Угљевик са пројектованим
аутопутем у km 16+337,063, у складу са условима ЕМС. Извршена су геодетска мерења свих
потребних података о далеководу као и провера кота терена на месту укрштања. На основу тих
мерења, постојећих техничких података као и увида у механичку и електричну изолацију урађена
је рачунска проверасигурносних висина за темпертурупроводника која се тражи прописима,
односнио условима власника далековода од +80°C.Извршено је мерење комплетне ланчанице
сва три фазна проводника у укрштајном распону.
У елаборату су извршене следеће провере у складу са прописима:
1. Висина проводника (при максималној радној температури) изнад коте коловоза
2. Удаљеност конструкције стуба од ивице путног појаса
3. Изолације на стубовима укрштања
4. Угао укрштања саобраћајнице и далековода
5. Постојање наставака проводника у укрштајном распону са путем.
Након извршених провера може се закључити да је укрштање постојећег далековода ДВ 400 kV
бр. 455 са пројектованим аутопутем у km 16+337,063у складу са важећим прописима за ову
област, осим у делу који се односи на појачану механичку изолацију на стубу бр.96. Из тог разлога
планирана је замена постојећих двоструких затезних појачаних изолаторских ланаца (ДЗп) са
троструким затезним појачаним изолаторским ланцима (ТЗп) на стубу бр. 96 у распону укрштања
са аутопутем.
Дистрибутивни водови
У обухвату Плана постоје електроенергетски објекти који су у власништу ЕПС
Дистрибуције д.о.о. - огранак Електродистрибуција Сремска Митровица, и то:
1. далековод 20kV за село Вишњићево;
2. далековод 20kV за ТС ''Црпна станица'';
3. далековод и кабловски вод 20kV за село Сремска Рача.
Постојеће електроенергетске објекте који се налазе на подручју Плана, а угрожени су
изградњом нових објеката, потребно је изместити или заштитити према условима ЕПС
''Дистрибуције'' д.о.о. и важећим прописима и стандардима.Изградња нових објеката у оквиру
предметног Плана не сме угрозити стабилност и поуздан рад постојећих дистрибутивних
електроенергетских система.При планирању нових објеката и уређењу терена потребно је
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поштовати важеће техничке правилнике, препоруке и стандарде, посебно у погледу
минималних растојања од електроенергетских објеката при укрштању и паралелном вођењу.
На местима укрштања са постојећим водовима пларана је израда кабловске канализације за
20kV кабловске водове од PVC цеви унутрашњег пречника Ø125mm.На местима укрштања
обезбедити 100% резерву у цевима.На скретањима трасе кабловске канализације, као и на
правим трасама дужим од 40mпланирани су ревизиони шахтови.При укрштању минимално
вертикално растојање од горње ивице кабловске канализације износи:
− 1,5m - 1,8m од коте коловоза и
− 1,2m од дна путног канала.
Кабловску канализацију правити континуално тако да се заврши на минимум 3m од
последње косине попречног профила пута (ивица косине насипа, ивица путног канала, итд.).
Угао укрштања је по правилу 90°. При паралелном вођењу и приближавању, минимално
хоризонтално растојање трасе кабла од путних објеката износи:
− 5m од пута за паралелно вођење и најмање 3m од пута за приближавање;
− 3m од последње ивице путног канала/насипа;
− 0,5m од путне ограде, ограде од буке, темеља вертикалне саобраћајне сигнализације,
потпорних зидова и слично.
Снабдевање електричном енергијом
Подручје обухваћено Планом снабдеваће се из јединственог електроенергетског
система. Основни објекат за снабдевање биће постојећа трансформаторска станица ТС
35/10kV ''Босут'', која напаја постојеће и планиране ТС 20(10)/0,4kV, као и постојећа
трафостаница 20/0,4kV која се налази на постојећем паркиралишту на аутопуту Е-70 у
близини петље Кузмин.Да би се обезбедило поуздано напајање електричном енергијом свих
садржаја у обухвату плана, а по потреби и шире, у попречном профилу планиран је коридор
за енергетске кабловске водове.Од нових ТС 20(10)/0,4kV планира се изградња 0,4kV мреже
која ће снабдевати електричном енергијом јавно осветљење на аутопуту, путне објекте и
саобраћајну сигнализацију.
У подручију обухваћеним планом планира се изградња нових ТС 20/0,4kV, и то:
− ТС 20(10)/0,4kV у близини km 1+975;
− ТС 20(10)/0,4kV у близини km 6+625;
− ТС 20(10)/0,4kV на платоу наплатне рампе на погодном месту у оквиру петље Босут;
− ТС 20(10)/0,4kV на платоу наплатне рампе на погодном месту у оквиру чеоне наплатне
рампе у km 12+750;
− ТС 20(10)/0,4kV у близини km 15+900.
У оквиру обухвата плана планирана је изградња мреже јавног осветљења, и то:
− у зонама денивелисаних раскрсница Кузмин и Босут;
− у зони паркиралишта у km 5+500;
− у зони чеоне наплатне рампе у km 12+750 и
− на прилазима мосту и мосту преко реке Саве.
Планом се планира простор резервисан за базне станице за мобилну телефонију,
напајање је из нисконапонске електроенергетске мреже, и то:
− базна станица мобилне телефоније у зони паркиралишта у km 5+500;
− базна станица мобилне телефоније у зони наплатне рампе у петљи Босут;
− базна станица мобилне телефоније у зони чеоне наплатне рампе km 12+750.
У оквиру Плана, дуж трасе аутопута, распоређени су изменљиви саобраћајни знаци (VMS) за
које је планирана нисконапонска електроенергетска мрежа. Планирано је да се ови саобраћајни
знаци напајају из ормана који ће се налазити у непосредној близини. Ови ормани осим функције
напајања саобраћајних знакова имају и функцију повезивања истих у јединствени систем
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управљања.
Табела бр.10 - Капацитети за напајање објеката на аутопуту
Р.Б.
1.
2.

3.

4.

5.

Намена
Денивелисан раскрсница Кузмин
- осветљење
Паркиралиште у km 5+500
- осветљење
- базна станица за мобилну телефонију
Денивелисан раскрсница Босут
- осветљење
- станица за наплату путарине
- телекомуникациони путни системи
- базна станица за мобилну телефонију
Чеона наплатна рампа у km 12+750
- осветљење
- станица за наплату путарине
- телекомуникациони путни системи
- базна станица за мобилну телефонију
Мост преко реке Саве
- осветљење
- електричне инсталације у носачу моста за потребе одржавања

Једновремена
снага Pj(kW)
56,50
6,85
17,25
30,00
55,00
10,00
17,25
10,50
55,00
10,00
17,25
15,00
30,00

Табела бр. 11 - Локације изменљивих саобраћајних занакова, као и капацитети потребни за напајање
Једновремена
Р.Б.
Саобраћајни знак / стационажа АП
снага Pj(kW)
1.
VMC портал x 1 / km 1+000.00
3,00
2.
VMC портал x 1 / km 2+850.00
3,00
3.
VMC портал x 1 / km 7+500.00
3,00
4.
VMC портал x 1 / km 9+000.00
3,00
5.
VMC портал x 1 / km 11+053.00
3,00
6.
VMC портал x 1 / km 12+150.00
3,00
7.
VMC портал x 1 / km 12+450.00
3,00
8.
VMC портал x 1 / km 13+225.00
3,00
9.
VMC портал x 1 / km 15+350.00
3,00
10.
VMC знак x 2 / km 15+450.00
1,50

Мере енергетске ефикасности
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације аутопута, као и приликом опремања енергетском инфраструкзуром, потребно је
применити следеће мере:
- за инсталацију осветљења планираног путног правцаупотребљавати енергетски фикасна
расветна тела;
- постављати соларне фотонапонске модуле као елементе у функцији напајања
инсталација електричноменергијом или соларне топлотне колекторе у функцијимогућег загревања
саобраћајних површина у зимскомпериоду;
- приликом изградње коловоза користити најсавременијематеријале који омогућавају
најмању потрошњу горивау возилима.
Обновљиви извори енергије
На овом подручју постоји могућност коришћења соларнеенергије.Соларни системи за
производњу електричне енергијемогу се постављати као пратећи садржај за потребеосветљења,
сигнализације и видео-надзора путa,надвожњака и објеката у функцији путног објектана путним
објектима као што је мост, надвожњак и сл. Дозвољава се постављање фотонапонских панела по
претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута. У заштитном појасу поред јавног
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пута, по претходноприбављеној сагласности управљача јавног пута, могућеје заштитну ограду (за
звучну и визуелну заштиту) изградити од фотонапонских панела.
3.4.5. Електронске комуникације
Телекомуникациону инфраструктуру, подземну/надземну међумесну оптичку кабловску
мрежу, подземну/надземну бакарну дистрибутивну кабловску мрежу, радиорелејне станице,
мрежу мобилne телефонијена предметном подручју поседују:
- "МTS"
- " VIP "
- "Telenor".
Стање развијености телекомуникација и у регионалном и у локалном погледу на
предметном подручју може се оценити као незадовољавајуће. Распрострањеност оптичке
телекомуникационе мреже је недовољно да одговори захтевима модерних телекомуникација.
Углавном је заступљена дистрибутивна и магистрална мрежа бакарних каблова са ограниченим
фреквентним опсегом и брзинама преноса које су недовољне за данашње потребе
комуницирања, преноса података и коришћење Интернета. Самим тим, квалитет и асортиман
телекомуникационихуслуга није на очекиваном нивоу, не постоји продор информатике у
технолошке процесе, у великој мери нису инкорпориране новетелекомуникационе технологије.
Такође, дотрајала телекомуникациона кабловска инфраструктура ограничава модерне
комуникације и коришћење широкопојасних сервиса.
Када је у питању мобилна телефонија (GSM/2G/3G/4G/HSPA+Mobile network) може се
констатовати да је просечна покривеност пријема 2G довољно добра на предметном подручју док
је покривеност 3G а поготову 4G/LTE сигналом недовољна.
На основу констатованог постојећег стања на предметном подручју планира се
успостављање нових радиорелејних коридора, телекомуникационих чворишта, базних станица
мобилне телефониије и изградња телекомуникационе кабловске канализације.
Број и распоред постојећихи планираних базних станица присутних оператера дат је у
графичком прологу.
"Телеком Србија", а.д.
Постојеће стање
На предметном подручју нема активних базних станица и простире се постојећа оптичка и
бакарна инфраструктура:
Р.б.
1.

Врста кабла:
Телекомуникациони кабл

2.

Телекомуникациони кабл

3.
4.
5.

Телекомуникациони кабл
Телекомуникациони кабл
Оптички и телекомуникациони кабл

6.

Бакарни кабл

Тип колизије:
Косо укрштање
Ортогонално
укрштање
Косо укрштање
Косо укрштање
Косо укрштање
Паралелно
укрштање

Стационажа:
1+040.00 km - 1+080.00 km
0+590.00 km
1+180.00 km - 1+220.00 km
10+375.00 km
16+350.00 km - 16+400.00 km
16+650.00 km

Планирано стање
У оквиру границе обухвата предметног ПДР-а тренутно нема планираних базних станица.
"VIP mobile", д.о.о.
Постојеће стање
У оквиру границе обухвата предметног ПДР-а нема постојећих базних станица.
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Планирано стање
Планира се постављање 4 нове базне станице:
Назив:
NS2N1001
NS2N1002
NS2N1003
NS2N1004

Идентификатор локације:
SM_autoput_Sremska Rača_Kuzmin 2
SM_autoput_Sremska Rača_Kuzmin 1
SM_autoput_Sremska Rača_Kuzmin 3
SM_autoput_Sremska Rača_Kuzmin 4

Статус:
Планиран
Планиран
Планиран
Планиран

Telenor
Постојеће стање
Не предметном подручју нема постојећих базних станица,осим постојеће радио-релејне
везе. На правцу радио-релејних коридора није дозвољенаизградња објеката, односно потребно је
обезбедити оптичкувидиљивост између две радио-релејне станице.
Локација
Вишњићево

РР веза према локацији:
Bosut

Статус РР везе
Постојећа

Планирано стање
Планира се изградња телекомуникационихобјеката са припадајућом инфраструктуром за
GSM, UMTSиLTE јавну мобилну телефонију, као и за остале телекомуникационе системе који
технолошки наслеђују ове системе. Под телекомуникационим објектом са припадајућом
инфраструктуром се у овом случају подразумевају телекомуникациони објекти базних радиостаница и радио–релејних станица са припадајућим антенским системима и инфраструктуром која
обухвата земљиште, објекат, антенске носаче и стубове, приступни пут, инсталацијe и постројења
за електричну енергију, кабловску канализацију и друго неопходно за изградњу
телекомуникационог објекта јавне мобилне телекомуникационе мреже.
Р.Б.
1.
2.

Планирана локација:
Кузмин 2
Босут 2

Статус:
Планиран
Планиран

Укрштање телекомуникационе инфраструктуре и планираног аутопута
Анализом трасе/коридора планираног аутопута уочено је потенцијално угрожавање
постојеће телекомуникационе инфраструктуре. Првенствено је угрожена постојећа подземна ТК
мрежа на укрштању исте са трасом аутопута на следећим стационажама и то:
- од km1+040.00 до km1+080.00 трасе аутопута - косо укрштање телекомуникационог кабла
изкатастра подземних инсталацијаса новопројектованим аутопутем, на петљи Кузмин, крак 3.
- km0+590.00 трасе аутопута - ортогонално укрштање кабла из катастра подземних
инсталација са новопројектованом регулацијом канала Прељев, у зони петље Кузмин.
- од km1+180.00 до km 1+220.00 трасе аутопута - косо укрштање телекомуникационог кабла
изкатастра подземних инсталација са новопројектованим аутопутем, на петљи Кузмин, крак 4.
- km10+375.00 трасе аутопута - косо укрштање телекомуникационог кабла из катастра
подземних инсталација са новопројектованим аутопутем, дуж Босутског пута неких 2 km.
- од km16+350.00 до km 16+400.00 трасе аутопута - коса укрштање оптичког кабла
Телекома Србијеи телекомуникационог кабла из катастра подземних инсталација са
новопројектованим аутопутем и постојећим далеководом 400 kV.
- km 16+650.00 трасе аутопута, km 0+005.00 - km 0+065.00 државног пута првог Б реда
Кузмин-Сремска Рача - паралелно укрштање бакарних каблова Телекома Србије са
новопројектованимаутопутем, тачније државним путем првог Б реда Кузмин - Сремска Рача који
се реконструише.
Планирана је заштита угрожене ТК инфраструктуре и/или измештање исте на безбедну локацију.
3.4.6. Гасна инфраструктура
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Планира се изградња разводног гасовода МОП ≤ 4 bar између насеља Кузмин - граница са
БиХ/Сремска Рача у појасу државног пута IБ-19. Траса планираног ауто-пута се укршта са
планираним разводним гасоводом у границама обухвата ПДР-а, код насеља Сремска Рача на
растојању од 500m. Укрштање усагласити са прописима и техничким захтевима за ову врсту
инсталација, уколико је потребно изменом трасе новопројектованог гасовода којa је у Плану
приказанa као идејно решење, а према условима ЈП "СРЕМ-ГАС".
3.5. План уређења зелених површина
Планирасе озелењавање путног појаса и аутопутакоје је у функцији захтева саобраћаја као
и пејзажним околностима и доприноси успостављању физичке и ликовне равнотеже природне
средине и изграђеног објекта.
Сходно савременој концепцији озелењавања саобраћајница овог ранга планирано је
пејзажно обликовно решење, природних формиса применом слободних групација различитих
категорија садног материјала. Ради очувања карактеристичне слике предела препоручују се
првенствено лишћарске врсте различитих висина, фенофаза и колорита.
Имајући у виду принцип безбедности саобраћаја,а везано за положај растиња у
саобраћајном профилу, планирано је следеће:
• Приликом озелењавања петљи и паркинг простораформирани су масиви од различитих
категорија садног материјала, који из даљине сугеришу њихово присуство у простору, док
је у зонама прегледности планиран само низак садни материјал. Композиције биљних
врста различите спратности, богатог колорита и разноликих хабитуса обезбедиће висок
степен декоративности преко целе године и визуелно ће оплеменити простор.
• Планирано је озелењавање косина ина појединим потезима, насипа аутопута и
надвожњака биљним материјалом са израженом способношћу везивања терена.
• Планирано је хумузирање и затрављење разделне траке, осим на потезима где је њена
ширина ужа па просторне могућности то не дозвољавају.
• Планирано је да се простор од трупа аутопута до границе појаса експропријације спонтано
затрави одн. да се формира природни травњак.
Планира се коришћење отпорних врста широке еколошке амплитуде. Избором претежно
аутохтоних биљних врста, са ограниченом применом индукованих врста, обезбеђује се природан
и привлачан визуелни ефекат, услови за развој биљака су повољнији, тако да ће се уз мања
улагања, биљне врсте добро одржати.
3.6. Заштита градитељског наслеђа
Према условима Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица у оквиру
границе Плана, евидентрана су три (3) археолошка локалитета која уживају статус претходне
заштите и то:
- Локалитет „РОНЂОНОВ ВРТЛОГ“ у Кузмину на катастарским парцелама број 3892, 3893/1,
3893/2, 3894/1 и 3894/2, све К.О. Кузмин;
- Локалитет „ОГРАДЕ“ у Вишњићеву на катастарским парцелама број 1751, 1750, 1749, 1748,
1747, 1746, 1745 и 1744 - јужни делови, 1752, 1743/1 и 1743/1 - северни делови, све К.О.
Вишњићево;
- Локалитет „НАКЛА“ Ограде у Вишњићеву на парцелама број 1760, 1759, 1758, 1757, 1756 и 1755,
све К.О. Вишњићево.
Услови и мере заштите:
- Обавезна су заштитна археолошка ископавања и истраживања на подручју обухваћеном Планом
на потесима који су подељени као археолошки локалитети: „РОНЂОНОВ ВРТЛОГ“ у Кузмину, као
и „ОГРАДЕ“ и „НАКЛА“ у Вишњићеву, који уживај устатус евидентираног добра под претходном
заштитом.
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- Посебним програмом и мерама техничке заштите Завод за заштиту споменика културе у
Сремској Митровици доноси начин обављања радова на археолошким локалитетима који ће
доставити Инвеститору.
- На преосталом делу планиране деонице од Кузмина до Сремске Раче обавезан је стални
археолошки надзор стручњака Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица.
- Ако у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе
обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да
се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације.
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување
пронађених остатака који уживају претходну заштиту.
- Обавезна је пријава почетка земљаних радова 90 дана пре њиховог извођења Заводу за
заштиту споменика културе у Сремској Митровици.
3.7. Заштита природних добара
У обухватуПлана налазе се следеће просторне целине од значаја за очување биолошке
разноврсности: Босутске шуме-подручје планирано за заштиту, два станишта заштићених и строго
заштићених дивљих врста од националног значаја, два међународна еколошка коридора-реке
Босут и Сава, и локални еколошки коридор- канализовани водоток под називима Јелисаветин
канал и канал Вртич.
За очување еколошког интегритета, природних вредности, пејзажних карактеристика,
еклошких својстава водотока, као станишта и еколошких коридора потребно је спровести следеће
мере заштите природних добара:
- У свим фазама коришћења и уређења простора треба применити решења која обезбеђују
максимално очување постојеће вегетације на означеним стаништима строго заштићених врста и
еколошких коридора.
- Изван простора планираног граничног прелаза, забрањена је изградња паркиралишта на
просторима станишта/коридора и на удаљености мањој од 50m од назначених еколошких
коридора или станишта; У складу са могућностима, надвожњаке и друге осветљене објекте
планирати на удаљености већој од 50m од назначених еколошких коридора.
- Забрањено је отварање позајмишта, одлагање отпадног материјала и постављање било каквих
привремених објеката/материјала за потребе радова, ван трасе пута на природним стаништима
заштићеног добра, регистрованих станишта еколошке мреже и еколошких коридора, као и у зони
непосредног хидролошког утицаја (200m) на њих.
- Водотоци и канали са улогом еколошких коридора не могу да служе као пријемници
непречишћених, одн. недовољно пречишћених отпадних вода. Све отпадне воде, укључујући и
атмосферске отпадне воде (процедне воде) са саобраћајнице морају бити прикупљане и
третиране у складу са важећом законском регулативом, односно квалитет пречишћеног ефлуента
мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у крајњи реципијент.
- У највећој могућој мери очувати морфологију приобаља и обалног појаса. На деоницама где не
постоје алтернативна решења и неопходно је извршити регулацију водотока/канала или
премештање деонице тока, треба применити техничка и биотехничка решења, којима се
обезбеђују карактеристике потока.
- Није дозвољено зацевљење водотока/канала који су назначени као еколошки коридори, односно
који повезују станишта са еколошким коридорима.
- Потребно је формирати појас вегетације уз обалу, као предуслов функционалности коридора.
Минимална вегетација обале је травни појас ширине 5m, а на деоницама где је ширина обалног
појаса већа од 8m, треба обезбедити појасеве високог зеленила.
- Код свих хидротехничких објеката који стварају баријеру за кретање животиња коритом или
обалом (нпр. стрме вештачке површине), треба обезбедити техничка решења (нпр.храпаве
површине) које обезбеђују безбедно кретање малим животињама унутар корита, односно
омогућују излазак из корита.
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- Аутопут као саобраћајница високог ранга мора бити ограђен заштитном жичаном оградом.
Ограда служи да заштити учеснике у саобраћају на аутопуту од непредвидивих излетања
животиња или људи на коловоз.На подручју назначених станишта доњи део ограде до 60cm
висине, треба да има отворе (окца) до 0,5cm. Ограда треба да усмерава кретање дивљачи према
уређеним пролазима за животиње, као и према мостовима и пропустима за воду као
потенцијалним пролазима.
- Спречавање доспевања ситних водоземаца на аутопут може се постићи подизањем
комбиноване ограде која се састоји од вертикалне баријере глатке површине за заштиту ситних
животиња (од бетона или метала висине 0,5m), на коју се наставља жичана ограда (у висини још
1,5m), односно укупне висине 2m.
- Комбиновану ограду (Слика 1.) треба подићи:
- у дужини од најмање 50m уз пут са обе стране водотока/канала са улогом, еколошких
коридора;
- у дужини од најмање 50m уз пут са обе стране водотока/канала који (директно или преко
каналске мреже) повезују означена станишта са плавним подручјем Саве;
- на другим локалитетима на којима процена утицаја доказује повећану фреквенцу кретања
водоземаца или других заштићених и строго заштићених врста малих димензија.
- На подручјима станишта осветљење аутопута и пратећих објеката планирати у складу са
потребама заштите дивљих врста које су активне ноћу.
- Функционалну повезаност станишта и проходност еколошких коридора који се пресецају
саобраћајницом, обезбедити применом техничких решења која обезбеђују проходност обале
испод постојећих и планираних мостова/пропуста:
- обезбедити безбедно кретање дивљачи испод планираних мостова преко Саве, Босута и
Грчанског канала (адекватним уређењем простора: индекс слободног простора испод моста
једнак или већи од 1,5; природна подлога на што већој површини обале, смањени утицаји
осветљења). На локацијама где не постоји могућност изградње комбинованог пролаза уз
водоток/канал, потребно је изградити прелаз(е) за дивљач;
- за животиње малих и средњих димензија које се крећу уз водотокове треба обезбедити
проходност обале испод мостова који прелазе преко свих означених еколошких коридора.
Минимална ширина трака за кретање животиња је 1m;
- за животиње малих димензија (првенствено водоземце) потребно је обезбедити
проходност код свих еколошких коридора и код пресецања канала који повезују означена
станишта са еколошким коридорима. Минимална ширина трака за кретање животиња је 0,5m.
Користити специјалне материјале и техничка решења у складу са прихваћеним међународним
стандардима (нпр. бетон посебних хидролошких особина). Обезбедити осветљеност и
проветравање. Обезбедити редовно чишћење и одржавање пролаза.
- Током израде техничке документације пролазе за животиње унутар мостова и пропуста
испројектовати по општим правилима датим у Решењу о условима заштите природе за предметни
план.
- Код планирања високог зеленила у зони утицаја издвојених станишта и еколошких коридора
(удаљеност од 500m) забрањена је садња инвазивних врста (списак врста је дат у Образложењу
Решења о условима заштите природе за предметни План).

112
2018-730-2-АРХ

Страна34 од67

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.оНемањина 6/IV,
11000 Београд

Слика6. Пример изгледа комбиноване ограде за заштиту дивљачи и ситних животиња
(посебно водоземаца)

Границом ПДР-а обухваћено је више газдинских јединица чији је корисник „Војводинашуме“
у оквиру којих се планира уклањање више састојина храста лужњака (различите старости) и
састојина беле тополе и то у овиру следећих газдинстава:
• ГЈ“Кућине-Накло-Кљештевица“;
• ГЈ“Варадин-Жупања“;
• ГЈ“Банов брод-Мартиначки полој-Засавица-Сремска Рача“.
Имајући у виду очување и заштиту природних добара неопходно је обезбедит следеће:
• На делупланиране трасе аутопута Кузмин-Сремска Рача која пресеца ограђено ловиште
„Кућине“ ГЈ “Кућине-Накло-Кљештевица“, планира се са северне стране висока ловна
ограда ради спречавања изласка високе дивљачи на ауто-пут.Спецификација жичаног
плетива за ловну ограду је: хексагонално плетиво, јакоцинковане жице дебљине 3-4mm
висине 2 метра и величине окаца 80x100mm;
• Пре силазнице за село Босут планира се(на делу ГЈ“Кућине-Накло-Кљештевица“) пропуст
за ниску дивљач(са усмеривачем на пропуст) испод аутопута јер део ловишта остаје са
јужне стране ауто-пута;
• Планира се одговарајући систем за одводњавање атмосферске воде са ауто-пута да не би
дошло до неконтролисаног изливања атмосферске воде у шуму која би могла изазвати
деструкцију земљишта у шуми, а као последица би било сушење шуме;
• На потезу ауто-пута преко ГЈ „Варадин-Жупања“ одељење бр. 63, 64, 70 и 71 планира се
висока ловна ограда ради спречавања изласка високе дивљачи на ауто-пут;
• Пропусте за дивљач треба планирати и испод крака пута који иде са силазнице ка путу
Вишњићево-Босут;
• Планира се прелаз на каналу Жупања ради преласка животиња из једног дела шуме у
други део шуме. Прелаз лоцирати на месту где се спаја новопројектовани сабирни канал
са северне стране ауто-пута са постојећим каналом Жупања, који се касније спаја са
мелиоративним каналима ЈП "Воде Војводине".
3.8. Инжењерско-геолошки и природни услови
На основу укупних резултата до сада спроведених истраживања и анализа извршена је
рејонизација истражног простора према повољности терена у погледу одводњености и носивости.
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Тако се простор истраживања, који је предмет израде Плана, сврстава највећим делом у условно
повољнедо повољне, а мањим делом у неповољне.
Разнолик је и утицај површинских и подземних вода на понашање стенских маса- тлау
простору и времену, тј. на њихова физичко-механичка својства или на њихов хемизам. Сви
наведени чиниоци намећу доста сложене услове за оптимизацију намене простора и утврђивање
оптималних услова градње.
Основна анализа је изведена пре свега у односу на природна својства тла, уз прогнозу
интеракцијског односа терен-објекат и то:
- Условно повољни до повољни простор су делови терена изграђени од седимената речне терасе
t1 и алувијалних седимената: алувијално-плавних седимената (ap), лесно-барских (lb)и седименти
корита.
- Неповољни простор су делови терена који су изграђени од барских седимената (b)и фација
мртваја (am).
По литолошком саставу материјали који граде неповољни простор су претежно слабо
консолидовани и деформабилни. Мало до средње или знатно су пластични. Мале су носивости,
знатне до средње стишљивости.
Усеке, засеке, подземне радове, као и друге активности у овим теренима није дозвољено
изводити без претходних одговарајућих мера заштите. Фундирање објеката је искључиво дубоко
(на шиповима), уз евентуалне додатне мере заштите.
Завршна оцена повољности ових терена, добиће се тек на основу детаљнијих
истраживања кроз више фазе пројектовања.
Сви наведени чиниоци намећу одговарајуће услове за оптимизацију намене простораи
утврђивање оптималних услова градње.
Рејонизација терена
Како су елементи на основу којих је извршена рејонизација (морфологија, литолошки
састав и склоп, физичко-механичка својства стенске масе, ниво и режим подземне воде,
сеизмика) идентични или се разликују незнатно на малим површинама истражног простора на
целој површиније издвојен један (1) реон (инжењерскогеолошки и геотехнички рејон I).
Генералнопрема морфологији део је терена који има одликетипичне равничарске области.
Код тераса, лесних заравни и платоа нагиби у терену могу бити и блажи тј. од 3-5º.
Изграђен је од невезаног и слабо везаног тла квартара – алувијалних седимената.
Окарактерисан је као стабилан терен (на тематској карти ограничења у односу на природна
својства тла, уз прогнозу интеракцијског односа простор - објекат ови терени су издвојени као
повољни терени).
Алувијални
седименти
представљају
хетерогене
комплексе
умерено
неравномерногсастава, који су нестишљиви дослабостишљиви (шљунаки песак) и средње
стишљиви (прашинасто-песковит материјал или материјал лесоидног хабитуса).Повољне је
носивостии повољних физичко-механичких својстава.
Алувијални седименти су колектори интергрануларног (међузрнског) типа порозности (са порама
суперкапиларне величине, делом капиларне и субкапиларне) и имају функцију хидрогеолошког
спроводника. У њима формирају се у дубљим зонама (> 5m) издани веће издашности збијеног
типа.
Геотехничке препоруке за изградњу
Услови коришћења терена:
▪ нивои подземних вода су у непосредној хидрауличкој вези са нивоима вода у водотоку;
▪ повлатни и приобални делови терена који одговарају материјалима поводња алувијона,
као и повлатни делови флувијалних пескова где је веће присуство прашинасте и глиновите
компоненте, имају велику способност упијања влаге, слабо су оцедљиви и углавном
водозасићени материјали, осетљиви на дејство мраза;
▪ генерално су променљивих и локално неуједначених повољно до условно повољних
физичко-механичких својстава;
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▪

глине са прослојцима органогене прашине, а нарочито сочива муља, који су у овом рејону
мање и локалне појаве, представљју ''лоша тла'' за услове грађења на/у њима.

Неопходни услови за коришћење терена су:
▪ израда хидротехничких објеката заштите од поплавних вода;
▪ нивелација терена насипањем ради заштите од подземних вода;
▪ санација (замена слабо носивих и стишљивих материјала у подлози) и мелиорација
терена;
▪ за услове дубљих усецања и ископа су средине са специфичним условима рада и заштите.
Приликом изградње саобраћајнице треба обратити пажњу на следеће:
▪ да се у оквиру алувијалних наслага локално појављују и органогене глине и прашине, које
представљају слабо консолидоване, стишљиве материјале, неповољне за градњу, где
постоји потреба за побољшањем физичко-механичких параметара тла;
▪ проблеми високих нивоа подземних вода решавају се применом
хидротехничких
мелиоративних мера или дренажним системом одводњавања вода дуж трасе
саобраћајница;
▪ код алувијалних равни чије су обале изложене подсецању речном матицом, саобраћајне
објекте треба одмаћи са њихових ивица;
▪ могуће је плитко (у шљунковито-песковитим материјалима) и дубоко фундирање (локлано,
ако је дебљина стишљивијих материјала већа).
Приликом изградње моста треба обратити пажњу на следеће:
▪ израда хидротехничких објеката заштите од поплавних вода;
▪ нивелација терена насипањем ради заштите од подземних вода;
▪ за услове дубљих усецања и ископа су средине са специфичним условима рада и заштите.
Фундирање моста:
Како на овом нивоу израде пројектне документације нису рађени Геотехнички истражни радови,
геолошка грађа терена на локацији моста одређена је на основу резултата претходних геолошкогеотехничких истраживања изведених у ужој и широј зони будућег објекта. Из ових истраживања
је закључено да је генерални геолошки профил терена на предметној локацији следећи –
приказано од виших ка нижим слојевима:
▪ Насути материјал n – дебљине/дубине до 12-14 m, материјал CI-CH условно повољних
физичко-механичких својстава,
▪ Алувијални седименти фацијe поводња (ap), дебљине 3-5 m, дубине до 15-17m, материјал
CI повољних физичко-механичких својстава,
▪ Алувијални седименти фацијe мртваја (am), дебљине 4-7 m, дубине до 21-24 m, материјал
песковита прашина са примесама органске материје CI-CH условно повољних физичкомеханичких својстава. Ово је и зона дна корита реке.
▪ Алувијални седименти фацијe корита (ap), дубине од 21-24m од површине терена на
обали, дебљина ових наслага је преко 25m. Материјал крупнозрни до средњезрни
песковити шљунак GM-GW повољних физичко-механичких својстава – ово је зона у којој се
предлаже фундирање моста.
3.9. Услови и мере заштите животне средине
Дефинисање мера заштите има за циљ да се поједини утицаји на животну средину сведу у
границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког
значајнијег штетног утицаја на животну средину.
Скупштина општине Шид („Службени лист општине Шидˮ, број 10/19),као и Скупштина
града Сремска Митровица(„Службени лист Града сремска Митровицаˮ, број 2/19), донелису
Решења о приступању изради Извештаја остратешкој процени утицаја Плана детаљнерегулације
за изградњу аутопута Кузмин - Сремска Рачана подручју града Сремска Митровица и
општинеШид, на животну средину.У поменутим елаборатима обрађиваће се постојећа ситуација,
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тренутно стање животне средине, приказ решења, утицај Плана/Пројекта на животну средину.
Планирају се мере заштите животне средине у току изградње и редовног коришћења, као и у
случају удеса, и то нарочито у домену заштите здравља становништва, квалитета ваздуха, воде и
земљишта, нивоа буке и интензитета вибрација.
Опште мере заштите животне средине обухватају мере заштите из Просторног плана
Града Сремска Митровица и Просторног плана општине Шид, где су утврђени критеријуми
заштите уз саобраћајнице.
Мере прописане законским и подзаконским актима обухватају одредбе којима се регулише
област заштите животне средине. Приликом израде ове документације, у току извођења радова,
као и у фази експлоатације аутопута, морају се поштовати закони, правилници, прописи и
стандарди за ову врсту инфраструктурног објекта.
Мере заштите од буке друмског саобраћаја
Да би се смањили негативни утицаји саобраћајне буке на животну средину и становништво
потребно је планирати и спровести мере заштите. Ово је потребно урадити свуда где су утврђена
прекорачења законски дозвољених нивоа буке.
Прорачун индикатора буке извршен је на мрежи тачака 10x10m и висини од 2,25m изнад
тла. Мерне тачке за одређивање нивоа буке на фасадама стамбених и других објеката биле су
постављене на 0,5m испред њих. Прорачун индикатора буке спроведен је коришћењем првог
степена рефлексије, осим за мерне тачке на фасадама за које није разматрана рефлексија од
посматраног објекта.Приликом прорачуна посматран је коридор од 250m лево и десно у односу на
осовину дела новопланираног аутопута Кузмин - Сремска Рача - гранични прелаз Републике
Србије са Републиком Босном и Херцеговином.
На основу података о перспективном обиму друмског саобраћаја, карактеристика новог
аутопутаизвршен је прелиминарни прорачун индикатора нивоа буке.
Прелиминармим акустичким прорачунима нису утврђена прекорачења законски
дозвољених нивоа буке, самим тим није потребно планирати посебне мере заштите од негативног
утцаја буке на становништво.
3.10. Услови и захтеви за прилагођавање потребама одбране земље
Према процени угрожености од ратних разарања, предметно подручје обухваћено
границама Плана, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
3.11. Услови и мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа
При пројектовању и извођењу грађевинских објеката и осталих садржаја у границама
Плана, а у циљу њихове заштите потребно је узети у обзир све меродавне податке и параметре,
који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина,
дебљина снежног покривача, јачина ветра, погодност терена за изградњу, висина подземних вода
и слично).
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање
непогода, или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непосредне
опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и
отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.
Мере заштите од земљотреса
Планом обухвачено подручје, за период од 500 година, одговара зони осмог (8°) степена
MSK-1964 сеизмичке скале. Спроведена анализа за оцену сеизмичности треба да обухвати и
анализу геотехничких модела за значајне пројектоване објекте - мостове/надвожњаке.
Интензитет на важећој сеизмолошкој карти односи се на фиктивно тло. Истраживањем
инжењерскогеолошких услова изградње аутопута, интензитет са сеизмолошке карте треба
превести на реални терен и за предметну трасу треба користити убрзање које припада са
интензитетом седмог до осмог степена сеизмичке скале МSК-1964, односно интервалом убрзања
у итервалу 0.1-0.15 године, односнопримену сигурноснистандарда и техничких прописа о градњи
на сеизмичким подручјима.
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Мере заштите од пожара
За објекат аутопутаЗакон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09 и
20/15) не прописује посебне услове заштите од пожара као нисагласност на техничку
документацију.
За појединачне објекте граничног прелаза у поступку издавања локацијских услова, на
основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи потребно је прибавити Услове заштите од
пожара сходно чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Службени гласникРС”, број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14,145/14 и 83/18) и чл. 16. став 2. Уредбе о
локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/2015 и 114/15)
3.12. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Обезбедити лицима са посебним потребама несметано кретање на паркиралиштима уз
аутопут. Приступ од места за паркирање до клупа, зелених површина и осталог мобиљара за
савладавање висинске разлике између два нивоа (коловоза и пешачке стазе или тротоара)
неопходни су утопљени (закошени) ивичњаци минималне ширине 45cm и максималног нагиба
20% (1:5).
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
4.1.1. Саобраћајна инфраструктура
Правила за изградњу аутопута
Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру, треба да обезбеде оптимално
функционисање саобраћаја, као и уклапање трасе коридора у специфичности подручја кроз које
аутопут пролази. Правила грађења се дају на основу граничних елемената који подразумевају
минималне и максималне вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и
прегледност у функцији рачунске брзине аутопута Vr = 130 km/h и то:
Ситуациони план:
max L = 2400 m
- максимална дужина правца
min R = 800 m
- минимални радијус хоризонталне кривине
min R' = 5 000 m
- махимални радијус хоризонталне кривине са ipk
- минимална дужина прелазне кривине
min L = 115 m
min Pz = 300 m
- мин. дужина зауставне прегледности при in = 1%
- максимална ширина зоне прегледности
max bп = 14,1 m
Подужни профил:
max in = 4%
- максимални подужни нагиб
min in = 0% - насип
- минимални подужни нагиб
min in = 0.5% - усек
max irv = 0,75%
- максимални нагиб рампе витоперења
min Rv = 11 250 m
- минимални радијус конкавног заобљења
min Rv = 22 500 m
- минимални радијус конвексног заобљења
Попречни профил:
tv = 3.75 + 3.75m
- ширина возне траке за континуалну вожњу
tz = 2.50 m
- ширина зауставне траке
ti = 1.00 и 0,50 m
- ширина ивичне траке
b = 1.50 m
- ширина банкине
min ip= 2,5%
- минимални попречни нагиб коловоза
max ipk = 7%
- максимални попречни нагиб коловоза у кривини
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Типски попречни профил
Типски попречни профил представља решење у стандардним теренским и стандардним
саобраћајним условима. Њиме се утврђују физичке размере путне конструкције, дефинишу
интерни односи примењених елемената и решавају типски конструктивни детаљи. На основу
прогнозираног саобраћајног оптерећења, структуре саобраћаја, ранга пута и усвојене рачунске
брзине (Vr=130 km/h) усвојен је геометријски попречни профил аутопута са два одвојена коловоза:
15.00 m
- возне траке 4 x 3.75 m
5.00 m
- зауставне траке 2 x 2.50 m
3.00 m
- ивичне траке 2 x (1.00 m + 0.50 m)
3.00 m
- банкине 2 x 1.50 m
4.00 m
- разделна трака4.00 m
укупна ширина:
30.00 m
Коловозна конструкција (тип, врста слојева и њихова дебљина) је одређена тако да се
задовоље сви услови тешког теретног саобраћаја и то:
− Планирана је флексибилна коловозна конструкција са асфалтним слојем као хабајућим,
осим на деловима наплатних рампи где је планирана крута коловозна конструкција (бетон).
− Хумусни слој се уклања са површине терена у дебљини од 0.3m и чува, на начин прописан
техничким условима, за потребе хумузирања косина насипа и усека.
− Попречни нагиб коловоза на правцу је симетрично двостран и износи ip=2.5%, а у кривини
једностран, усмерен ка центру кривине и износи: 2.5% ipk 7%. Нагиб банкина је 7% како
на вишој тако и на нижој старни коловоза и усмерен ка спољним странама.
− Постељица је у истом нагибу као и коловоз, осим у зони витоперења када за ipk< 2.5% нагиб
постељице остаје 2.5%.
− У зони разделне траке поставља се једнострука еластична ограда за сваку траку аутопута
посебно. Висина највише тачке еластичне ограде од ивица коловоза је 0.75m.
− Површина разделне траке се хумузира хумусом дебљине 20cm и затрављује уз могућност
засађивања партерног зеленила на деоницама где ово зеленило не ремети прегледност
пута.
− У геотехничком елаборату су утврђени препоручени нагиби косина за усек и насип са
становишта стабилности косина као максимални нагиби.Препоручени нагиби косина су за
усек и насип 1:2.
− Нагиби косина насипа су планирани према критеријумима безбедности за косине насипа
висине до 4m нагиб косина је 1:2 а за косине насипа висине 4-7m нагиб косине прва 4m
мерено од круне насипа је 1:2, a остатак косине, нижи је у нагибу 1:3.
- Контакт косина насипа (на деоницама где се не планира облагање косина бетонским
плочама) и усека са природним тереном се заобљава како би се створио утисак уклапања
земљаног трупа саобраћајнице у околни терен, и то за висину косине h 2 m, тангента
заобљења Тg = 3.0m и за висину косине h 2m, тангента заобљења Тg = 1.5m.
− Поред заобљења планирано је затрављивање и озелењавање косина одговарајућом
врстом биолошког покривача, уз поштовање принципа безбедности саобраћаја и оптичког
вођења трасе.
− За ефикасно одводњавање воде са коловозапланиран је затворени систем одводњавања
са пречишћавањем воде пре испуштања у реципијенте.
− У кривинама, при једностраном нагибу, вода са коловоза отиче ка разделној траци преко
асфалтиране површине ширине 1.5m ка бетонској каналети ширине 1.0m. За даље
прихватање воде планирана је кишна канализација са сливницима, подужним и попречним
цевима и ревизионим шахтовима.
− Када вода са коловоза тече ка спољној ивици насипа прихвата се риголом до сливника, тј.
шахта. Вода са коловоза након тога иде на третман пречишћавања путем сепаратора.
− С обзиром да је аутопут саобраћајница високог ранга, планирана је заштитна жичана
ограда са обе стране пута на целој његовој дужини. Заштитна жичана ограда се поставља
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на растојању од 1.0m од најудаљеније тачке попречног профила. Са спољне стране
заштитне жичане ограде планиран је простор ширине 5.0m намењен кретању и
маневрисању пољопривредне механизације, тамо где је то могуће, као и резервисан
простор ширине 1.0m, за дигитални коридор.
Правила за изградњу петљи на аутопуту
Приључење корисника на планирани аутопут, као и искључење, може се вршити само
преко планираних прикључака односно планираних петљи Кузмин и Босут. Директан колски
приступ на аутопут није дозвољен.
Сви укрштаји и прикључци, односно саобраћајне површине ниже категорије или
некатегорисани пут којима се повезује планирани аутопут, морају се изградити са тврдом
подлогомили коловозним застором истог типа као и јавни пут више категорије којим се укршта у
ширини од најмање 3,0m и у дужини од најмање 10,0m.Планиране петље извести према
правлима изградње које су дате у следећој табели.

Петља
Босут

Петља Кузмин

Табела бр.12 - Планиране петље

Управни Коси
светли светли
отвор
отвор

Број

Локална
Стац.

Тип конструкције

1

0+588,47

континуални, ПНП
сандучаст носач
висине h=2,1m

168,6+130,4=299 m

2

0+513,09

континуални, ПНП
сандучаст носач
висине h=2,1m

92,2+168,6 =260,8 m

3

1+015,58

АБ рам, плоча 50cm

6m

6m

6m

4

0+720,18
АБ рам, плоча 60cm
0+940,096

8m

8m

8m

5

0+234,32

АБ рам, плоча 60cm

8m

8m

8m

6

0+837,303

континуални, ПНП
оребрена плоча
висине h=1,8m

Распон

88+160

Правила за изградњу петље Кузмин:
− У оси 4 денивелисане раскрснице Кузмин планира се надвожњак који прелази преко
постојећег АП Е 70 и преко осе 3 нове денивелисане раскрснице.
− Надвожњак је континуални мост који се састоји из две дилатационе целине распона
27+3x38,2+27 + 27 +2x38,2 + 27m.
− Укупна дужина конструкције је 168,6+130,4=299m.
− Надвожњак је преднапрегнута бетонска конструкција сандучастог попречног пресека.
− Висина попречног пресека конструкције 2,1m.
− У оси 3 денивелисане раскрснице Кузмин планира се надвожњак који прелази преко
постојећег АП Е 70.
− Надвожњак је континуални мост који се састоји из две дилатационе целине распона
27+38,2+27 + 27 +3x38,2 + 27m.
− Укупна дужина конструкције је 92,2+168,6=260,8m.
− Надвожњак је преднапрегнута бетонска конструкција сандучастог попречног пресека.
− Висина попречног пресека конструкције 2,1m. Главни носач се преко стубова и наглавних
греда ослања на шипове.
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−
−

Оса 3 укршта се такође са три мелирациона канала у зони раскрснице. На тим местима
пкланирају се два мостови рамовског система, различитих распона, обзиром на ширину и
дубину постојећих мелирационих канала.
Објекти су светлих отвора 6m, 8m и 10m. Дебљине конструкције одређене су на основу
распона, 50cm, 60cm и 70cm.

Правила за изградњу петље Босут:
− На месту укрштаја главне осе и мелирационог канала планиран је армирано бетонски мост
рамоског система.
− Светли отвор објекта је 8m, дебљина коловозне плоче 60cm.
− Надвожњак у главној оси петље, који прелази преко АП се састоји из две дилатационе
целине, распона 26+36+26 + 26+3x36+26m. Укупна дужина конструкције је 88+160=248m.
− Надвожњак је преднапрегнута бетонска конструкција која се састоји из два гредна носача
међусобно спојена плочом. Висина попречног пресека конструкције 1,8m.
− На km 4+876,64 нови АП пројектован је надвожњак на локалном путу. Надвожњак се
састоји из две дилатационе целине, распона 26+36+26 + 26+3x36+26m.
− Укупна дужина конструкције је 88+160=248m.
− Надвожњак је преднапрегнута бетонска конструкција која се састоји из два гредна носача
међусобно спојена плочом. Висина попречног пресека конструкције 1,8m.
Правила за изградњу наплатних станица
Капацитет наплатних места и жељени ниво услуге опслуге корисника основне су
карактеристике система наплате путарине. У овом случају, појам ''капацитет наплатних места''
одређен је бројем возила (корисника) који се могу опслужити (извршити додела евиденције или
наплата надокнаде за коришћење аутопутске деонице) у јединици времена на једном каналу
опслуге, тј. једним наплатним местом.
У складу са предходно наведеним (у смислу одређивања броја канала опслуге) али и
уважавајући потребу за формирањем потребног броја и организације наплатних места који ће
омогућавати неометано функционисање и у случајевима отказа појединих канала (технолошки
минимум) за наплатне станице планирано је слдеће:
• Босут, четри наплатна острва са кабинама и опремом за функционисање наплате у зони
наплатне станице и то:
− 2 места за издавање евиденција (1 савремено, 1 мултифункционално),
− 3 места за наплату надокнаде (1 класично (за оба смера), 1 мултифункционално, 1
савремено),
На улазној страни у систем постојала би два канала опслуге:
1. улазна трака електронског система наплате путарине (ЕНП),
2. улазна комбинована трака (мануелна + ЕНП),
На излазној страни планирано је формирање три канала опслуге:
3. излазно/улазна мануелна трака (могућност рада са корисницима у оба смера),
4. излазна комбинована трака (мануелна + ЕНП),
5. излазна трака електронског система наплате путарине (ЕНП),
•
−
−

Сремска Рача - пет наплатних острва са кабинама и опремом за функционисање наплате у
зони наплатне станице и то:
2 места за издавање евиденција (1 савремено, 1 мултифункционално),
4 места за наплату надокнаде (1 класично (за оба смера), 1 мултифункционално, 1
савремено),

На улазној страни у систем постојала би два канала опслуге:
1. улазна трака електронског система наплате путарине (ЕНП),
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2. улазна комбинована трака (мануелна + ЕНП),
На излазној страни планирано је формирање три канала опслуге:
3. излазно/улазна мануелна трака (могућност рада са корисницима у оба смера),
4. излазна комбинована трака (мануелна + ЕНП),
5. излазна комбинована трака (мануелна + ЕНП),
6. излазна трака електронског система наплате путарине (ЕНП).
У свим случајевима, планирано је формирање минимално два канала по смеру, који су у
могућности да обрађују сваку од планираних технологија. Тиме се обезбеђује функционисање
наплате и у случајевима отказа једне од примењених технологија, на неком од канала.
Поред канала за наплату путарине (саобраћајне траке) у оквиру наплатним станицама на
острвима између трака планирани су монтажни објекти за раднике наплате а у оквиру локације
управна зграда за запослене која има све неопходне садржаје као и прикључке на инсталације
(струју, интернет, телефон, воду и канализацију).
Правила за изградњу објеката на траси аутопута
Како траса планираног аутопута пресеца постојеће мелирационе канале било је неопходно
прелазак преко истих решити планирањем објеката на траси (мостовске конструкције). Планирани
објекти су различитих распона у зависности од препреке коју је било неопходно савладати а
заједничко свим мостовима јесте попречни профил.
Табела бр. 13 - Објекти на траси аутопута
Број

Нова Стац.
ауто-пута

1
2

Коси
светли
отвор

Тип конструкције

Управни
светли отвор

1+652,082

АБ рам, плоча 70cm

10m

10m

10,7

1+946,59

АБ рам, плоча 90cm-150cm

18m

18,08m

19,58

3

2+164,585

АБ рам, плоча 70cm

10m

10,72m

11,42

4

2+904,18

АБ рам, плоча 95cm

14m

15,41m

16,45

5

3+324,76

АБ рам, плоча 80cm

12m

14,2m

15,5

6

3+773,02

АБ рам, плоча 70cm

10m

11,18m

11,96

7

4+479,18

АБ рам, плоча 50cm

6m

6m

6

8

5+764,72

путни канал

12m

13,81m

14,74

9

6+281,17

АБ рам, плоча 70cm

10m

10m

10,7

10

6+659,225

АБ рам, плоча 70cm

10m

10,07m

10,78

11

6+829,89

20m

24,57m

26,59

12

7+336,51

АБ рам, плоча 95cm

14m

15,64m

16,7

13

7+874,65

АБ рам, плоча 80cm

12m

16,4m

17,48

14

8+214,86

АБ рам, плоча 80cm

12m

12,18m

12,99

15

8+498,48

АБ рам, плоча 80cm

12m

12m

12,81

16

8+590,45

АБ рам, плоча 70cm

10m

11,51m

12,32

17

9+827,76

АБ рам, плоча 70cm

10m

10m

10,7

18

10+446,08d
10+505,29l

континуални, ПНП носачи висине 2m + плоча
0,25cm, висина пресека h=2,25

19

10+886,81

АБ рам, плоча 95cm

14m

14,145m

15,11

20

11+011,5

АБ рам, плоча 40cm

5m

5m

5,50
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Број

Нова Стац.
ауто-пута

Тип конструкције

Управни
светли отвор

Коси
светли
отвор

Распон

21

11+080,67

АБ рам, плоча 95cm

14m

14,66m

15,66

22

11+819,205

АБ рам, плоча 70cm

10m

10,26m

10,98

23
24
25

13+167,70
13+668,81
14+526.11

АБ рам, плоча 80cm
АБ тробродни рам, плоча 90cm
АБ рам, плоча 60cm

12m

26

лок.
0+218,315

проста греда ,
ПНП плоча h=1m

8m

14,7m
13+18+13=44m
8m

15,68
8m

20m

Све објекте на траси аутопута извести према следећим правилима за изградњу:
- Конструкције мостова су пуне армирано бетонске плоче које се преко зидова ослањају на
наглавне греде.
- Обзиром на геолошки састав тла и на присуство подземне воде, за целу трасу аутопута
планирано је дубоко фундирање на шиповима различитог пречника.
- Планирана су паралелна крила која омогућавају формирање кегли.
- Дебљине коловозне плоче планиране су на основу распона, за светле отворе 6, 10, 12 и
14m,а планирана је константна дебљина плоче 50cm, 70cm, 80cm и 95cm.
- За мостове који имају светли отвор 18m, односно 20m планирана је коловозна плоча
променљиве дебљине у средини распона и на стубним местима.
- Мост преко Јелисаветиног канала је светлог отвора 20m,и планирана је променљива
дебљина плоче од 100 cm до 165 cm.
- Планирани мост преко реке Босут је континуалног система распона 41 m, планирани су
монтажни носачи дужине 40 m, висине 2,0m са АБ плочом преко њих дебљине 25cm. Са
обе стране обале реке Босут планиран је простор за радно-инспекциону стазу у ширини од
10m.
- За сваку траку аутопута планирана је независна мостовска коснтрукција. Средњи стубови
који су у реци су кружног попречног пресека, по два на свако стубно место. Фундирање је
на шиповима.
- Преко девијације локалног пута и регулисаног корита Великога канала Сремска рача
планиран је мост са три отвора 13m+18m+13m. Мост је система тробродног рама са
коловозном плочом константне дебљине 90 cm.
- Девијација пута за Сремску Рачу се укршта са аутопутем на km 16+725. Након тога
девијација пролази испод локалне пруге Шид - Бијељина. Пруга није електрифицирана,
пројектована је за брзине до 20km/h. На том месту планира се мост у трупу пруге система
просте греде распона 21m. Конструкција моста је пуна преднапрегнута плоча висине
1m.За планирану изградњу подвожњака прибавити техничке услове „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д.
- Поред сваког канала у распону моста са сваке стране планиран је коридор од 0,5m-1m за
пролаз животиња, према условима Покрајинског завода за заштиту природе.
Правила за изградњу моста на реци Босут
Планирани мост преко реке Босут је континуалног система распона 36+45+36 m.
Конструкција моста је сандучаст главни носач висине 220 cm. Са обе стране обале реке Босут
планиран је простор за радно-инспекциону стазу у ширини од 10m. Локација моста преко Босута је
око 1.5 km узводно од ЦС на уливу у реку Саву. Обзиром да је водоток каналисан ида су мале
брзине течења, планирана су у свакој траци ауто-пута по два стуба у реци. За сваку траку
аутопута планирана је независна мостовска коснтрукција. Средњи стубови који су у реци су
кружног попречног пресека, по три стуба пречника 120cm на сваком стубном месту. Фундирање је
на шиповима.
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Правила за изградњу путних девијација
Планирани аутопут својом трасом пресеца постојећу саобраћајну мрежу некатегорисаних
путева а тиме отежава комуникацију локалног становништва.Планиране девијације омогућују
успостављање прекинутих саобраћајних веза и то:
− девијацијa наkm 4+876,64 планирана јеширинe 2х3,00m, са обостраним банкинама од по
1,00m;
− девијацију на тзв. Босутском путу наkm 10+362 , поред реке Босут, обзиром да је овај пут
планиран за саобраћај са аутопута, јер се њиме долази до денивелисане раскрснице
"Босут", планирана ширина је 2х3,25m са обостраним банкинама од по 1,00m. Планирана је
његова комплетна реконструкција у дужини од око 2,00km, како би се оспособио за тешко
саобраћајно оптерећење; и
− девијација Сремска Рача,у циљу скраћења дужине новопројектованог моста реко реке
Саве, планира се спуштење нивелете у зони приласка реци што ће се тачно дефинисати
даљом израдом техничке документације, да би испод ње остало недовољно висине за
одвијање саобраћаја по постојећем путу. Нивелета постојећег пута спушта се на неопходну
коту, истовремено поштујући сва локална ограничења и коте високе воде околних канала.
С тим у вези, планиран је и подвожњак кроз насип преко кога је некада ишла железничка
пруга, која није у функцији.Ширина пројектоване девијације је као и ширина постојећег
асфалтног пута и износи 2х3,00m, са обостраним банкинама од по 1,00m.
Табела бр. 14–Путне девијације

Објекат

Број Локална Стац.

Тип конструкције

Распон

Надвожњак

1

4+876,64

континуални, ПНП
оребрена плоча
висине h=1,8m

26+36+26+26+3х36+26

Надвожњак

2

10+362

ПНП монтажни
носачи висине
h=1,52m

24,2+4х25+24,2+24,2+2х25+24,2

Правила за изградњу паркинг простора на аутопуту
Планирају се паркиралишта типа П-1која су намењена краћем одмору корисника (15-30
минута) одвојено по смеровима са истим садржајима и то:
− површине од око 1,5-5ha;
− суседна паркиралишта треба да су на сваких 10-20 km, а у зависности од осталих садржаја
на траси као и макролокацијских услова; и
− обавезни садржаји су:паркинг простор за путничка возила10 места, 2 паркинг места за
лица са инвалидитетом и за комерцијална возила (аутобусе и теретна возила)4 места,
алтернативно са санитарним чвором и водом за пиће и веће зелене површине за одмор
опремљене клупама и столицама.
4.1.2.Смернице за изградњуграничног прелаза
Путнички терминал заузима централни део Граничног прелаза. Прилаз је планиран преко
саобраћајног платоа који се састоји од осам трака за улазни и зa излазни правац намењених
путничком и аутобуском саобраћају од 2х(2+2) коловозне траке, ширине 4,5 m, овај простор је
јединствен за обе државе. Обављање процедуре граничне контроле регулисано је
функционалним распоредом:
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контролних кабина МУП-а и УЦ-а планирана је на острвима између саобраћајних трака;
објеката за службене потребе МУП-а, УЦ-а и пратећих садржаја (банка, пошта, АМС исл.),
као и простора за детаљни преглед аутобуса и путничких возила, позиционираних у низу
са обе стране централног саобраћајног платоа; и
− надстрешнице која у подужном смислу надкрива централни саобраћајни плато, све
саобраћајне траке, контролне кабине и простор за преглед аутобуса и путничких возила.
У овом простору планирани су аутомобилски паркинзи за службена (капацитета до 20
паркинг места) и путничка (капацитета до 10 паркинг места) возила, као и јавни тоалет за потребе
путника (у случају задржавања, због гужви или дужине процедуре граничне контроле).
Теретни терминали заузимају ободне делове Граничног прелаза. Прилаз обезбедити преко
посебних саобраћајних трака намењених камионском саобраћају и то по две за улазни и зa
излазни правац, од којих је крајња десна увек димензионисана за вангабаритна возила.
Обављање процедуре граничне контроле регулисано је функционалним распоредом:
− контролних кабина МУП-а , УЦ-а и колске ваге и
− објеката за службене потребе граничних инспекција: фитосанитарне и ветеринарске, (које у
случају заједничког граничног прелаза треба планирати за сваку дражву, а у случају
граничног прелаза само за Републику Србију у зони теретног терминала за улаз у земљу)и
пратећих садржаја(шпедитери), као и простора за детаљни преглед возила и терета
У овом простору планирани су паркинзи за теретна возила, капацитета по 100 паркинг
места на улазном и на излазном теретном терминалу, као и јавни тоалет за потребе возача
теретних возила (у случају задржавања, због гужви или дужине процедуре контроле).
У нивелеционом смислу, коте саобраћајних површина и улаза у објекте морају бити
међусобно усаглашене.
Техничка постројења (трафо станица, котларница, ППОВ) неопходна за одвијање рада на
граничном прелазу, планирати за то погодна места са обезбеђеним саобраћајним приступом и
одговарајућим манипулативним простором. У случају заједничког граничног прелаза ова
постројења би користиле обе државе.
Планира се ограђивање простора на свим потребним местима у комплексу: између
путничких и теретних терминала, дуж теретних терминала и око техничких постројења, као и
одговарајуће уређење слободних и зелених површина.
Капацитет и садржајпланираних конструкција и објеката високоградње у комплексу
димезионисати према потребама исказаним од стране МУП-а, УЦ-а и Граничних инспекција
Републике Србије. На основу ових захтева резервисати простор у зони ауто пута за потребе
организовања новог граничног прелаза. У случају заједничког граничног прелаза сви захтевани и
потребни капацитети и садржаји биће усвојени тако да буду идентични за обе државе.
На новом граничном прелазу планирана је изградња надстрешница, службених и пратећих
зграда, по намени груписаних у функционалне целине запутнички саобраћај, теретни саобраћај и
техничка постројења. Све зграде су у категорији јавних објеката,намењених различитим
корисницима (МУП, УЦ, граничне инспекције, Шпедиције, Банка, Пошта итд) и садржајима
(пословно-административни, финансијско-услужни, радионичко-техничкиисл), спратности П+0 до
П+1. Према типу изградње објекти сумонтажног или контејнерског типа, а морају бити
пројектовани у складу са прописима о енергетској ефикасности зграда.
Пратећа техничка инфраструктураподразумева увођење свих потребних (централних и
дистрибутивних) система инсталација, у случају заједничког граничног прелаза за сваку државу
понаособ, неопходних за несметано организовање технолошких и радних процеса, односно за
функционисање комплекса Граничног прелаза као целине, његових функционалних делова или
појединачних објеката.
Подаци из области геодезије, геологије и хидротехнике, потребни за израду техничке
документације саобраћајних површина, архитектонско-грађевинских објеката и техничке
инфраструктуре заступљених на новом граничном прелазу,дефинишу се одговарајућим
Елаборатима.
У функционално-технолошком, архитектонско-грађевинском и естетско-обликовномсмислу,
предложено решењетреба да омогући оптимизацијутрошкова изградње комплетних капацитета
−
−
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новог Граничног прелаза. Рационалност и економичност изградње, постижу се применом система
модуларне координације и типизације приликом дефинисања елемената конструкције,
архитектонског обликовања и материјализације.
Концепт просторног решења саобраћајно-технолошке организације процеса и функција и
архитектонско-урбанистичке диспозиције површина, објеката и садржаја нискоградње,
високоградње и инфраструктуре у комплексу, усвојен од стране корисника једне или обе државе
представља основ за даљу разраду израду Урбанистичког пројекта и техничке документације.
4.1.3. Правила грађења за инфраструктуру
4.1.3.1. Хидротехнички објекти
Каналска мрежа
На свим укрштањима трасе аутопута са мелиорационим каналима планиране су мостовске
конструкције које обезбеђују несметан проток воде у каналу, у свим условима течења. Ради
осигурања стабилности дна и косина канала у зони моста планирано је облагање канала по мин
5m узводно и низводно од моста. У случају моста преко Босута, планирано је облагање косина
водотока по мин. 10m узводно и низводно од моста. На месту улива кишне канализације у
канал/водоток планирано је осигурање од ерозије облагањем канала/водотока каменом или
бетонским елементима и то по минимум 3 m узводно и низводно од места улива.
Планирана решења за канале на којима су планиране неке интервенције (измештање,
превезивање, скраћење) у циљу рационализације планираних објеката на траси аутопута и то:
1. Канал Прељев
Планира се потпуно измештање канала Прељев у зони планиране петље Кузмин. Измештањем
канала омогућено је уклапање канала у предложено решење петље. Канал је реконструисан тако
да буде управан на све осе петље како би се најбоље уклопио у планиране мостовске
конструкције. Канал се завршава уливањем у канал Марина Бара изван пројектоване петље, па се
самим тим, део канала Марина Бара који се налази на јужном делу петље искључује, због чега се
на том делу не планирају мостовске конструкције.
Планира се формирање новог канала, који би се уливао у планирано решење канала Прељев,
како би се прихватила вода из одводњавања петље преко сепаратора (сеп.2).
2. Канал Марина бара
Како је раније напоменуто да се један део канала Марина бара искључује у зони петље Кузмин,
део канала западно од петље остаје у функцији, с тим што се планира да се тај део канала
проширисве до улива у канал Блажићев бунар, како би имао капацитет да прихвати воде из
канала који се уливају у њега (канал Прељев, део Тиштевице), као и воду из одводњавања
петље.Постојеће дно каналаод0,6 m проширено је на 2 m, при чему су остали геометријски
елементи канала (нагиб косина и подужни нагиб канала) задржани.
3. Канал Жеравић
Канал Жеравић у постојећем стању пресеца планирану петљу Кузмин на самом почетку крака
петље. Како би се избегло планирање моста на неадекватном месту, планира се измештање
канала Жеравић и његово преусмеравање у канал Прељев. Овим измештањем канал не би имао
додирних тачака са планираном петљом, а може да се користи као реципијент за одводњавање
петље.За потребе одводњавања петље, планирано је формирање новог канала који би се уливао
у измештени канал Жеравић, а који би прикупио воду из сепаратора (сеп. 5).
4. Канал Тиштевица
Канал Тиштевица пресеца аутопут на km 0+248.113. На месту пресецања планира се укидање тог
дела канала. Како би се надоместио недостатак тог дела Тиштевице, планира се просецање новог
канала који ће се улити у Марину бару.
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5. Безимени канал
Безимени канал јужно од Марине баре делом пресеца петљу Кузмин, а делом почетак трасе
аутопута. Овај канал ће се у зони аутопута укинути, док ће се један његов део искористити за
одводњавање петље. У близини сепаратора за потребе одводњавања, планира се прокопавање
новог канала према постојећем безименом потоку, а од Безименог потока наставља се
прокопавање новог канала ка југу, паралелно са трасом аутопута, до улива у Тиштевицу.
6. Канали Марковић - Старе Бикаре
Канал Марковић се улива у канал Старе Бикаре, при чему оба канала пресецају трасу аутопута на
кратком растојању. Како би се избегло планирање два моста, планира се измештање и
скраћивање ова два канала. Тако се канал Марковић непосредно пре пресецања са аутопутем
преусмерава ка каналу Старе Бикаре, док се Старе Бикаре скраћују до места новог уливања
Марковића у њега.Осим измештања, планира се и проширење корита са постојећих 0.6 m у дну
на 1 m (уз задржавање осталих геометријских карактеристика канала) како би канал могао да
прихвати воду из одводњавања ауто-пута преко сепаратора (сеп A3).
7. Канал Тиштевица
На овом делу Тиштевице, планирана је мања корекција корита у зони аутопута, због уклапања у
насип аутопута и како би канал био управан на аутопут.
8. Брашанске баште 1 - у зони аутопута
На овом месту постоје три крака мелиоративног канала Баршанске баште 1 који се спајају на
месту где је планирана траса аутопута. Планирана је мања корекција корита на овом потезу како
би се један канал довољно одмакао од насипа аутопута, док би се други канал поставио управно
на аутопут.
9. Брашанске баште 1 - у зони девијације
На стационажи km 4+893,05 планиран је надвожњак на који се надовезује девијација ауто-пута.
Девијација се надовезује на постојећи пут поред кога се налази канал Баршанске баште 1.
Новопланирана девијација пута на једном делу прелази преко канала, због чега је планирано
измештање корита канала Баршанске баште 1.
10. Канал Миловац
Планирана је корекција корита како би се канал на једном делу довољно удаљио од трупа
аутопута, док би се на другом делу поставио управно на аутопут.
11. Канал Велике ширине 1
Овај канал пресеца трасу аутопута, након чега се улива у већи канал Вртић. Како би се избегао
објекат у трупу аутопута, планира се измештање канала Велике ширине 1, тако да се канал
протеже паралелно са трасом аутопута и тако улије у Вртић, при чему неће бити колизије канала
са аутопутем.
12. Канал Марач
На стационажи аутопута km 9+600 планирана су два сепаратора (А17 и А18). Како је најближи
реципијент, канал Марач, доста далеко, планира се прокопавање новог канала који би дoвео воду
из ова два сепаратора до канала Марач.
13. Канал Б-17
Планира се продужење канала Б-17 како би канал прихватио воду из сепаратора Б1.
14. Река Босут
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Река Босут пресеца трасу ауто-пута на стационажи km 10+500. Планирани су регулациони радови
у зони моста у виду облагања корита каменом као заштита од ерозије. Осим у зони испод моста,
планира се облагање корита узводно и низводно од моста у дужини од по 10 m.
15. Канал К-9
Канал К-9 пресеца трасу аутопута на km 11+820, с тим што се слепо завршава недалеко од леве
траке аутопута. Како би се избегло планирање објекта у трупу аутопута, планира се укидање тог
дела канала. На десној траци се налазe сепаратор А20 и A20-1, који се уливаjу у К-9. Пошто канал
нема довољан капацитет да прихвати воду из сепаратора, планирано је проширење корита целог
канала К-9 (са постојећих 0.6m у дну на 1 m), од аутопутапа до улива у Главни канал.
16. Дренажни систем сремска Рача
Траса аутопута пролази кроз дренажни систем Сремска Рача, при чему пресеца канале К-19 и
Главни дренажни канал. Пошто се ова два канала секу са аутопутем под оштрим углом, планира
се мања корекција ова два канала како би се канали довољно удаљили од аутопута и како би се
Главни канал управно поставио на аутопут.
17. Безимени канал
На деоници аутопута од km 13+975 до km 14+425 безимени канал је веома близу трасе аутопута.
Због тога је планирано измештање канала на том потезу како би се канал поставио на довољној
удаљености од трупа аутопута.
18. Канал Течаја
Природна траса канала Течаја сече трасу аутопута под оштрим углом. Планира се корекција
Течаје у зони аутопута како би се канал довољно удаљио од трупа аутопута, а укрштање извело
под правим углом у односу на аутопут.
На стационажи km15+525 планирана су два сепаратора за одводњавање (А25 и А26). Пошто је
реципијент Течаја доста далеко, планира се прокопавање новог канала који би прихватио воде из
ова два сепаратора и спровео до Течаје.
19. Канал Жупања
Канал Жупања на више места пресеца планирану трасу аутопута. Планирано је измештање овог
канала како би се канал изместио на довољну удаљеност од аутопута. Измештен део канала се
на узводном и низводном крају уклапа у постојеће корито.
Реконструкција постојеће каналске мреже
Планирану реконструкцију постојеће каналске мреже реализовати на следећи начин и то:
- на местима укрштања трасе аутопута са мелиорационим каналима или водотоком планирати
пропусте или мостове, димензионисане према саобраћајном оптерећењу, који обезбеђују
несметан проток у каналу/водотоку, у свим условима течења;
- у случају изградње пропуста на мелиорационим каналима, неопходно је у дужини од по минимум
5 m са узводне и низводне стране пропуста обложити дно и косине канала бетоном, бетонским
плочама или каменом; пропуст поставити на пројектовану коту дна канала; ако је постојећа кота
дна канала нижа од пројектоване, пропуст поставити на постојећу коту дна;
- у случају изградње моста на мелиорационом каналу, мост димензионисати и позиционирати тако
да ниједан елемент мостовске конструкције не залази у пројектовани и постојећи профил канала;
испод моста није неопходно обезбедити радно-инспекциону стазу канала; потребно је по минимум
5 m узводно и низводно од моста и испод саме конструкције моста дно и косине канала обложити
бетоном, бетонским плочама или каменом; ако је постојећи профил канала дубљи или шири од
пројектованог, извршити облагање постојећег профила канала;
- при изградњи моста на водотоку Босут потребно је минимум по 10 mса узводне и низводне
стране моста и испод саме конструкције моста извршити облагање косина водотока; ако је
постојећа ширина водотока већа од пројектоване, потребно је извршити облагање постојећих
косина водотока;
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- ако не постоји или није планиран пловни пут на водотоку Босут, дозвољава се изградња стубова
мостова у кориту водотока, с тим да контура свих стубова у косини водотока буде паралелна
подужној оси водотока и да сви стубови између две распонске зоне буду у једној оси и то
паралелној подужној оси водотока;
- планирати такве радове на поменутим каналима којима ће се омогућити несметано
одводњавање околног земљишта;
- канал нижег реда на месту улива у канал вишег реда мора имати исту или вишу коту у односу на
канал вишег реда;
- у случају планирања пратећих објеката у зони мелиорационих канала поштовати услов да у
појасу радно-инспекционе стазе канала, у ширини од 5 m од ивице канала, на левој и десној
обали, није дозвољена изградња надземних објеката, а подземни се морају укопати минимум 1m
и затитити од оптерећења тешке грађевинске механизације која ради на одржавању каналске
мреже;
- у случају планирања пратећих објеката у зони водотока Босут поштовати услов да у појасу
радно-инспекционе стазе канала, у ширини од 10 m од ивице канала, на левој и десној обали, није
дозвољена изградња надземних објеката, а подземни се морају укопати минимум 1m и затитити
од оптерећења тешке грађевинске механизације која ради на одржавању каналске мреже;
- у случају планирања трасе пратећих инсталација која је паралелна са мелиорационим каналом,
инсталацију положити по линији границе парцеле у којој се налази канал, односно унутар парцеле
на одстојању од исте 1 m тако та међусобно (управно) растојање између трасе инсталације и
ивице обале канала буде минимум 5 m;
- цевовод атмосферске канализације у зони радно инспекционе стазе мора бити постављен
минимум 1 m испод постојеће површине терена и димензионисан на оптерећење тешке
грађевинске механизације која ради на одржавању каналске мреже;
- на месту улива атмосферске канализације у канал/водоток планирано је осигурање од ерозије
облагањем канала/водотока каменом или бетонским елементима и то по минимум 3 m узводно и
низводно од места улива;
- локацију изливне грађевине планирати на минималном растојању 5 m од пропуста/моста;
- подземно укрштање пратеће инфраструктуре аутопута (оптички каблови, каблови јавне расвете
и сл.) са мелиорационим каналима планирати на дубини од минимум 1 m испод пројектоване коте
дна канала; ако је постојећа кота дна канала дубља од пројектоване коте дна, постављене
инсталације планирати на дубини од 1 m испод постојеће коте дна канала; подземно укрштање
пратеће инфраструктуре са каналима на локацијама уз пропуст/мост планирати на удаљености од
минимум 5 m од пропуста/моста; укрштање са каналима извести што је могуће ближе углу од 90⁰.
4.1.3.2. Водовод и канализација
Водовод
- прикључење на градску водоводну мрежу извести према претходно прибављеним условима и
сагласностима надлежног комуналног предузећа;
- пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити
заштитном цеви;
- приликом полагања водовода мора се водити рачуна о прописаним минималним растојањима до
других инсталација;
- дубина укопавања је минимум 0,8 m од нивелете до темена положене цеви;
- водомерни шахт урадити са цевима пречника усклађеног са хидрауличким прорачуном и
пројектовати га искључиво у правој линији, управно на улични цевовод. Не дозвољавају се
никакви хоризонтални нити вертикални преломи на овој деоници;
- све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом;
- шахтове (окна) за водомере градити од материјала који су за локалне прилике најекономичнији
(опека, бетон, бетонски блокови) са ливено-железним поклопцем на врху;
- шахтове који леже у зони подземне воде треба заштитити од продора воде одговарајућом
изолацијом;
Канализација
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- прикључење на градску канализациону мрежу извести према претходно прибављеним
условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа;
- приликом полагања канализације водити рачуна о прописаним минималним растројањима до
других инсталација;
- пречник канализационог прикључка не може бити мањи од Ø150 mm;
- изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1m испод терена;
- у правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу;
- дубина укопавања је минимум 0,8m од нивелете до темена положене цеви;
- сливнике радити са таложницима за песак или планирати таложнице за песак пре улива у
сепаратор масти и уља;
- прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање
пре граничног ревизионог силаза;
- квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику
о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију;
- уколико не постоји улична канализација, отпадне воде се спроводе у непропусну септичку јаму,
која се периодично празни.
4.1.3.3. Енергетска инфраструктура
Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим
законским прописима.Прикључење на електроенергетску мрежу решити повезивањем на
постојећу или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак извести изградњом прикључног
вода у складу са енергетским условима ЕПС Дистрибуције д.о.о. - огранака Елктродистрибуција
Сремска Митровица.
Надземни водови
На потезу постојећих надземних водова напона20(10)kVи 400kVу оквиру подручја плана
уводе се зоне ограничења изградње, у оквиру заштитног коридора далековода. Изградњу нових
објеката и усаглашавање постојећих обзиром на сигурносну висину и сигурносну удаљеност од
далековода извести
у свему према Правилнику о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (”Сл. лист СФРЈ”, бр.
65/1988 и ”Сл. лист СРЈ”
бр. 18/1992 чл. 103,104,105,106,107,108 ). Према поменутом
Правилнику:
- Сигурносна висина је најмање дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта при температури +40°C (+80°C за ДВ 110kV до
400kV), односно при температури -5°C са нормалним додатним оптерећењем без ветра.
- Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена удаљеност проводника, односно делова
под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури +40°C и оптерећењу
ветром од нуле до пуног износа.
Сигурносне висине и сигурносне удаљености за водове од 1 kV до 110 kV наведене су у
следећој табели. Ако није посебно наглашено, те вредности се повећавају за водове већег
називног напона, и то:
1) за 0,75m - за водове називног напона 220 kV;
2) за 2,00m - за водове називног напона 400 kV.
Табела бр. 15 - Сигурне висине и удаљености за водове 1 kV до 110 kV
Сигурносна
Сигурносна
Појачана
Објекат
удаљеност
висина (m)
изол.
(m)
Неприступачна места
4,0
3,0
Места неприступачна возилима
5,0
4,0
Места приступачна возилима
6,0
5,0
Шуме и дрвеће
3,0
Регионални путеви, локални путеви и путеви за
Стуб: 10,0
7,0
Е
индустријске објекте
(изузетно: 5,0)
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Сигурносна
висина (m)

Објекат
Магистрљлни путеви

7,0

Аутопутеви

7,0

Мостовне конструкције
Антене телевизијских и радио пријемника
Антене предајних и пријемних станица
Високонапонски вод
Нисконапонски вод

2,0
Не сме
2,5
2,5

Телекомуникациони каблови

Телекомуникациони надземни вод
Металне и жичане ограде
Гасоводи, нафтоводи,параводи и сл.
ЛЕГЕНДА: *- без обзира на напон;
Uu - називни напон (kV);
Е - електрично појачана
изолација;
М - механички појачана
изолација.
НАПОМЕНА: При преласку водова преко објеката,
односно при приближавању водова
објектима,сигурносна висина је једнака сигурноној
удаљености ако за сигурносну висину није наведена
посебна вредност.

Сигурносна
Појачана
удаљеност
изол.
(m)
Стуб: 20,0
(изузетно: 10,0)
Е; М
Стуб: 40,0
(изузетно: 10,0)
Е; М
5,0 од
приступачних
делова: 3,0 од
неприступачних
делова
5,0
Е; М
1,0
2,0
Стуб: 10,0 за
110kV (изузетно:
1,0 за 1-35 kV)
15,0 за 220 kV;
25,0 за 400 kV

5,5 за 400kV;
Пров.:5,0 од стуба
4,0 за 220kV;
ТК вода Стуб: 2,0
3,0 за 35kV и
од пров. ТК вода
110kV
3,0 Стуб: 0,7 Uu
(cm) мин. 20 (cm)
8,0 Стуб:висина
8,0
стуба +3,0

Е
Е; М

Е; М

За неке објекте дефинисани су додатни критеријуми према којима се сматра да вод
прелази преко објекта, односно поред објекта, а самим тим да ли је меродавна сигурносна висина
или удаљеност, и то:
- Надземни вод прелази преко зграде,стакленика или стаклене баште кад је растојање
хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном положају од објекта мање од 3m
за водове називног напона до 20 kV и мање од 5m за водове називног напона већег од 20 kV.
- Надземни вод прелази преко паркиралишта кад је растојање хоризонталне пројекције
најближег проводника у неотклоњеном положају мање од 5m.
Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних
водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/1992):
- Сигурносна висина је најмања дозвољена вертикална удаљеност између ланчанице у
распону или делова под напоном вода и тла, или објекта који се налази у пољу распона при
температури ужета или самоносећег кабловског снопа (СКС) од +40°C или -5°C заједно са ледом,
а која даје већи угиб.
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- Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена удаљеност у било ком правцу између ужета
или самоносећег кабловског снопа (СКС) или делова под напоном вода и објекта који се налази у
пољу распона при температури ужета или СКС од +40°C заједно са додатним оптерећењем од
притиска ветра.
Табела бр. 16 - Прелазак и приближавање разним објектима водова до 1 kV
Сигурносна
Објекти
Сигурносна удаљеност(m)
висина (m)
Места неприступачна за
4,0
возила
Места приступачна за возила
5,0
1,25
Жичане мреже и металне ограде
Антене ТВ пријемника, радиофонских пријемника и
Уже: не сме СКС:
радио примопредајника
1,0
Дрвеће
0,5 до 1,0
Аутопутеви
Не сме
Магистрални, регионални, локални и прилазни путеви
6,0
Нисконапонски вод
1,0
>45kV: не сме
Високонапонски
>45kV: табела 1.
Изоловани ТК проводник
0,5
Неизоловани ТК проводник
Не сме
ТК надземни вод
ТК подземни вод
Канали
Конструкције моста

6,0
Уже: не сме
СКС: 2,5
Уже: не сме

Гасоводи, нафтоводи, параводи и сл.

1,0

2,0
0,5
1,5
Уже: висина стуба +
3,0(мин.10,0)
СКС: 1,0
Стуб:0,8(мех.заштићен:0,3)
СКС: 2,5
Уже: висина стуба+3,0
(мин. 10,0)

На деловима парцела захваћених коридорима високог напона који се налазе ван самог
коридора и зоне техничких ограничења према претходном, могу се и усаглашавати постојећи и
градити нови објекти према општим правилима грађења за објекте ових зона и условима
парцеле.Ови услови односе се на све постојеће објекте у коридору, као део општих правила
изградње. Посебне услове према ситуацији на терену даје надлежна служба
Електродистрибуције, по конкретном захтеву.Приликом изградње објеката у близини надземних
електроенергетских водова потребно је придржавати се важећих техничких прописа, стандарда и
техничких услова надлежног електродистрибутивног предузећа.
Трафостанице
Постојеће трафостанице 35/10kV и 20(10)/0,4 kV се задржавају, уз могућност повећања
снаге у зависности од капацитета објекта.Локације за потребе изградње нових ТС 20(10)/0,4 kV се
утврђују кроз израду техничке документацијом површином од око 50m2.
За нову градњу препоручују се трафостанице слободностојећи типски објекти, снаге 1 x
630(1000). Трафостанице морају имати најмање два одељења и то:
- одељење за смештај трансформатора и
- одељење за смештај развода ниског и високог напона.
Свако одељење мора имати независтан приступ споља.Коте трафостаница морају бити у
нивоу околног терена са обезбеђеним приступним путем до најближе јавне саобраћајнице
најмање ширине 3m, носивости 5t.Око трафостаница се поставља тротоар ширине 1m. Ако се
трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења
из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким нормативима за заштиту
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електроенергетских постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90). Поред тога
морају бити испуњени следећи услови:
- Бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора да буде конструктивно
одвојено од конструкције зграде. Између ослонца темеља трансформатора и трансформатора
поставити еластичну подлогу у циљу пресецања акустичних мостова. Обезбедити сигурну звучну
изолацију просторије за смештај трансформатора и блокирати извор структурног звука дуж
бочних ивица просторије за смештај трансформатора на нивоу који задовољава;
-Заштиту од недозвољеног електромагнетног зрачења извести према важећим техничким
прописима и нормативима;
-У непосредној близини трафостаница не смеју се налазити просторије са лако запаљивим
материјалом, котларница, складишта и сл;
-Кроз просторије трафостанице не смеју пролазити инсталације водовода, канализације и
парног грејања.
Стубне трафостанице могу се градити на периферним деловима плана, радним зонама,
зонама посебне намене, зонама комуналних објекатаи у траси надземних водова 10 kV ка
сеоским насељима.
Подземни водови
- Кроз насељена места и у близини насељених места потребно је обезбедити коридор
(трасу) за електроенергетске водове у оквиру путног земљишта;
- У близини раскрсница (петљи) потребно је обезбедити кабловске прелазе од 2xPVC Ø125
испод свих кракова раскрснице;
-Сви подземни планирани високонапонски и нисконапонски водови се полажу у профилима
постојећих и планираних саобраћајница испод тротоара, а изузетно у коловозу;
- Kод уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара ширина рова зависи од
броја каблова;
-Каблови се изузетно могу полагати испод слободних и зелених површина ако је то
неопходно;
-Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објекта и 0,5m од коловоза;
-Дубина укопавања каблова износи 0,8m за каблове напона до 1kV и 20(10)kV;
-При затрпавању кабловског рова, изнад кабла дуж целе трасе, треба да се поставе
пластичне упозоравајуће траке. Препоручује се следећи распоред упозоравајућих трака:
- при полагању кабла на регулисаним површинама поставља се једна упозоравајућа
трака на 0,4m изнад кабла;
- при полагању кабла на нерегулисаним површинама постављају се две
упозоравајуће траке, од којих је прва на 0,3m, а друга на око 0,5m изнад кабла.
-Након полагања каблова трасе истих видно обележити.
-За појас развода постојећих подземних каблова у захвату постојећих грађевинских
парцела, ван профила и јавног грађевинског земљишта саобраћајница није дозвољена градња
нових објеката без измештања постојећих каблова и услова надлежног електродистрибутивног
предузећа.
-Заштиту од атмосферског пражњења извести према класи нивоа заштите објеката у
складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења" (Сл.лист СРЈ бр. 11/96).
-Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу затражити од надлежног
електродистрибутивног предузећа.
Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова
-На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2m
при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.
-При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити
веће од 0,07m. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити
одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.
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Укрштање енергетских каблова са саобраћајницама
-При укрштању са саобраћајницама, као и на свим оним местима где се очекују већа
механичка напрезања тла каблови морају бити постављени у заштитне цеви на дубини 1,5m, а
угао укрштања треба да је око 90°, али не мањи од 30°.
-Енергетски каблови се полажу у бетонским или пластичним цевима тако да минимални
унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег пречника кабла. Крајеви
цеви морају бити означени стандардним кабловским ознакама.
- У оквиру путних објеката (надвожњака, надпутњака и вијадукта) обезбедити прелаз за
кабловске водове у виду кабловске канализације од 2xPVC Ø125 кроз пешачку стазу или преко
конзолних носача испод пешачке стазе.
Укрштање енергетских каблова са путевима изван насеља
-Укрштање енергетског кабла са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у
бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен
отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута.
-Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да
износи најмање 1,5m.
-Размак кабловског вода од пута изван насеља при паралелном вођењу, односно
приближавању износи:
-за ауто-пут и пут I реда: најмање 5m за паралелно вођење и најмање 3m за
приближавање,
-за путеве изнад II реда: најмање 3m за паралелно вођење и најмање 1m за приближавање
Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова
-Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном
размаку од најмање (SRPS N.C0.101) 0,5m за каблове 1kV и 20(10)kV.
-Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5m.
Угао укрштања треба да буде:
-у насељеним местима: најмање 30°, по могућности што ближе 90°;
-ван насељених места:најмање 45°.
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.
-Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.
-Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и
тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.
-Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу
да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном
покаже задовољавајући, али не мање од 0,2m.
-При полагању енергетског кабла 35kV препоручује се полагање у исти ров и
телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања трансформаторских станица које
повезује кабл.
Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације
-Није дозвољено паралелно вођењеенергетских каблова изнад или испод водоводних и
канализационих цеви.
-Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да
износи односно најмање 0,4m за каблове 1kV и 20kV.
-При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање 0,3m за каблове 1kV и 20kV.
-Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима
енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.
-На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или
канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).
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Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом
-Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви
гасовода.
-Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба
да буде најмање:0,8m у насељеним местима, одн. 1,2m изван насељених места.
Размаци могу да се смање до 0,3m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2m са обе
стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
-На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.
Укрштање енергетских каблова са водотоком
-Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал идр.) изводи се полагањем преко
мостова. Изузетно укрштање са водотоком може да се изведе полагањем кабла на дно или испод
дна водотока.
-Полагање кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина воде најмања и где не
постоји могућност већег одрона земље или насипања муља.
-Полагање кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз цев на дубини од
најмање 1,5m испод дна водотока.
-У оквиру путних објеката (мостова и пропуста) обезбедити прелаз за кабловске водове у
виду кабловске канализације од 2xPVC Ø125 кроз пешачку стазу или преко конзолних носача
испод пешачке стазе.
Полагање енергетских каблова преко мостова
-Препоручује се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима или
цевима. Ови канали (цеви) не смеју да служе за одвод атмосферске воде, а мора да буде
омогућено природно хлађење каблова. Код већег моста је уобичајено да се у његовој
унутрашњости предвиди посебан тунел са конзолама или испустима за ношење каблова.
-Дозвољено је и слободно полагање по конструкцији моста ако су енергетски каблови
неприступачни нестручним лицима и ако су заштићени од директног зрачења сунца.
-Свуда где је то могуће, енергетске каблове треба полагати без спојница на мосту.
-Треба избегавати полагање каблова преко дрвених мостова. У супротном, кабловски вод
се полаже кроз пластичну или металну цев.
-На местима прелаза енергетског кабла са челичне конструкције на обалне ослонце моста,
као и на прелазима преко дилатационих делова моста, треба планирати одговарајућу резерву
кабла.
Приближавање енергетских каблова дрворедима
-Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова.
-Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда
удаљени најмање 2m.
-Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним
бетонским плочама.
4.1.3.4. Електронске комуникације
Пре било какве изградње на површинама јавне намене предметног подручја потребно је
адекватно заштитити или изместити постојећу телекомуникациомну инфраструктуру и објекте који
су угрожени планираним грађевинским радовима. Телекомуникациони коридори морају бити
заштићени у складу са „Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину
извођења радова приликом изградње објеката“. Такође, не сме се угрозити право службености
пролаза.
На предметном подручју планира се успостављање нових радиорелејних коридора,
телекомуникационих чворишта, базних станица мобилне телефониије и изградња
телекомуникационе кабловске канализације.
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Због реализацију ГСМ мреже мобилне телефоније планирају се нове локације за
постављање базних станица мобилне телефоније на антенским стубовима. За функционисање
истих потребно је обезбедити електроенергетско напајање и приступну саобраћајницу. Објекат
базне станице треба бити адекватно ограђен и обезбеђен.
Базне станице (БС) мобилне телефоније за кориснике аутопута
За потребе корисника аутопута планирана је изградња базних станица мобилне
телефоније на одмориштима, паркиралиштима, наплатним рампама, у близини саобраћајних
петљи.На локацијама планираним за постављање базних станица (БС) мобилне телефоније,
планирана је изградња антенских стубова висине до 36 метара, са антенским системима за Wi Fi
и мобилну телефонију са пратећим кабинетима и опремом. Комплетна локација за монтажу БС
треба бити бетонирана и ограђена оградом са темељним зидом, металним стубовима и
решеткастим платнима укупне висине до 2m и двокрилном капијом са механизмом за
закључавање. Планирана површина локације за базну станицу је максимално 9.2m x 9.2
m.Унутар ограђеног простора планира се постављање опреме електронских комуникација,
пратеће електро опреме као и решеткастог челичног стуба за инсталацију антенског система.
Стубови ће бити опремљени пењалицама, вертикалним кабловским носачем, носачем панелних
и линк антена. Планирано је да се опрема електронских комуникација монтира на конструкцију од
челичних профила која преноси оптерећење од кабинета директно на армирано бетонске
темеље.
Кабловска канализација за потребе телекомуникационих оператера
У оквиру коридора аутопута планира се изградња телекомуникационе кабловске
канализације (ТКК) а све у складу са захтевима и потребама привредног развоја подручја.
Капацитет ТКК дуж путева треба да буде 1 или 2 ПЕХД цев Ø50mm са планираним окнима на
адекватној еквидистанцији и попречним пролазима испод саобраћајнице (капацитета 2 х ПЕХД
цев Ø110mm). Нову ТК канализацију као и нова ТК окна треба планирати у тротоару или
слободној јавној површини. За полагање телекомуникационих каблова преко мостова,
надвожњака, пасарела, планирају се телекомуникационе кабловске трасе (цеви или канали) са
обе стране моста капацитета 2х Ø110mm.
За потребе оптичког повезивања планираних базних станица мобилне телефоније у оквиру
самог аутопута (на одмориштима, паркиралиштима, наплатним рампама, у близини саобраћајних
петљи и др.) планирана је телекомуникациона кабловска канализација дуж аутопута тј. планиран
је тзв. "дигитални коридор". Предметни коридор планиран је начелно на левој страни аутопута (у
правцу пораста стационаже), али се оставља могућност коришћења и десне стране у случају
потребе. Исти се састоји од једне ПЕ цеви пречника 50 mm (дуж аутопута), кабловских окана и
попречних веза испод аутопута (ПВЦ цеви пречника 110 mm). Коридор за полагање ПЕ цеви
Ø50mmпланирати тако да његов положај не угрожава механичку стабилност и безбедност
аутопута, а да у исто време омогућава лаку приступачност за све будуће радове на оптичком
каблу, који ће бити удуван у предметну цев. Начелно је планирано коришћење горње зоне шкарпе
аутопута. Кабловска окна планирати по потреби и у складу са локалним могућностима за
изградњу истих. Планирана су два типа ревизионих кабловских окана:
- већа кабловска окна за смештај наставака и формирање резерви на оптичком каблу;
- мања кабловска окна која је потребно планирати на средини распона између великих окана
како би иста послужила за приступ цевима и каблу приликом удувавања кабла.
Димензије окана одабрати тако да окна имају довољно простора за смештај спојница и
кабловских резерви, а да уједно омогућавају несметан рад у њима. Минималне димензија малих
окана су 60x60x100cm, а минималне димензије већих окана су 120x60x100cm. На местима где се
са супротне стране ауто-пута планира изградња базне станице планирани су прелази испод
аутопута коришћењем цеви Ø110mm. Обе стране цеви Ø110mmтреба, по могућству, завршити у
окнима већих димензија. Такође, планирана је локална кабловска канализација (1хПЕ цев
Ø50mm) на простору одморишта (паркиралишта) од "дигиталног коридора" до саме микролокације
базне станице.
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Телекомуникациона кабловска канализација у зауставној траци аутопута
За потребе полагања кабловских веза путних телекомуникационих система (ITS) односно
телекомуникационо повезивање путних објеката на аутопуту као и за полагање кабловске
инсталације државних органа планира се изградња телекомуникационе кабловске канализације
(ТКК) у зауставној траци и то (начелно) са леве стране аутопута у правцу растуће стационаже
према следећим условима:
- планирана ТК кабловска канализација се састоји од 4 ПЕХД цеви Ø50mm (за удувавање
оптике). Цеви треба да буду једна поред друге (у једном реду);
- планирану ТК кабловску канализацију (4 х ПЕХД флексибилна цев Ø50mm) полагати у трупу
аутопута у зауставној траци на дубини од 1-1,2 m од нивоа саобраћајнице;
- планиране ТК попречне везе испод аутопута реализовати са 2 х ПВЦ крутим цевима Ø110
mm;
- планирана ТК окна лоцирати искључиво ван саобраћајнице тј. у банкини ако је то могуће
односно у проширеној банкини где је то неопходно;
- планирана ТК окна су начелних димензија (светла мера) 120 х 60 х 110cm, са троделникм
или дводелним поклопцем (у зависности од потреба на конкретној локацији), са по 4 отвора
на дужој страни за увод цеви 4х Ø50mm и по 2 отвора на краћим странама за увод цеви 2х
Ø110mm;
- планирана ТК окна, на отвореном путу, треба да буду на еквидистанцији не већој од 900 m.
- ТК окна, осим на отвореним деоницама, планирати и у следећим ситуацијама:
- са обе стране попречне везе;
- у непосредној близини денивелисаних укрштаја;
- испред и иза већих мостова, вијадуката, надвожњака;
- у максимално могућој близини наплатних рампи;
- у непосредној близини паркинга и одморишта;
- у непосредној близини ауто-база;
- у непосредној близини станица за точење горива, мотела, ресторана и других
угоститељских и сервисно-услужних објеката;
- на стационажама где има потребе за лоцирањем опреме у пољу путних
телекомуникационих система (СОС телефонија, видео надзор, аквизиција метеоподатака, управљање изменљивим светлосним знацима, бројање саобраћаја и др.);
- на дугачким мостовима и вијадуктима планирати ревизије ТК трасе на сваких 50 m.
Правила за међусобно усаглашавање инфраструктурних система
Током изградње предметног подручја, односно уређења терена и привођења планираној
намени доћи ће до потребе реконструкције, измештања и заштите постојеће телекомуникационе
инфраструктуре и објеката услед укрштања постојећих ТК праваца са планираним аутопутем. У
том смислу, планирају се следеће превентивне активности уз поштовање следећих правила:
- пре почетка радова извршити трасирање у свему према Пројекту;
радове изводити у складу са графичким прилогом бр. 5 и 5а "План мреже и објеката
инфрадтруктуре" у Р 1:2500
- испод препрека, као што су путеви, железничке пруге, насипи и др., постављају се најмање две
цеви од тврде пластике;
трасу рова треба бирати по травњацима, тротоарима, дуж ивице пута, при чему треба
избегавати приватно власништво;
- ров ТК кабловске канализације треба да је по могућности праволинијски;
- удаљење од далековода мора бити прописно за називни напон;
- карактеристична места завршеног кабловског постројења морају да се вежу за геодетску мрежу
геодетским мерењем и унесу у катастар подземних инсталација;
- за полагање каблова потребно је обезбедити простор у путном земљишту на дубини од 1,0m.
- мрежу полагати у супротној страни од планиране или изведенеелектроенергетске мреже;
- ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољитиминимална
прописана растојања заштите;
- растојање каблова од подземних делова објеката: минимално 0,5 m;
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све заштитне цеви и шахте у којима се полажу водови извести благовремено
приизградњисаобраћајница, да се накнадно не би прокопавало;
- базне радио станице се могу постављати на јавним слободним површинама или
наодговарајућем објекту.
Повезивање привредних, пословних и других објекатапланирати у складу са следећим
правилима:
• У сваком планираном објекту у обухвату Плана планирати адекватан простор (просторију)
за смештај телекомуникационе опреме.У том смислу, потребно је у оквиру објекта
обезбедити техничку просторију величине 10-15 m2 и минималне висине од 2,8 m.
-

Опште карактеристике просторија (простора) су:
• Просторије, висине мин.2,80 m, треба да се налазе у приземљу или првом подземном нивоу,
да су лако приступачне како за особље, као и за увод каблова и прилаз службених возила;
• У просторијама је потребно обезбедити адекватно непрекидно напајање и уземљење;
• У просторијама је потребно обезбедити проветравање;
• Кроз поменуте просторије не смеју да пролазе топловодне, канализационе и водоводне
инсталације;
• Повезивање нових пословних објеката или објеката у функцији аутопутатреба планирати
применомFTTB (Fiber То the Building) или FTTО (Fiber То the Оffice)решења.
• За сваки планирани објекат у обухвату Плана потребно је обезбедити повезаност на ТК
канализацију или заштитне цеви присутног ТК провајдераи планирати одговарајући број
уводних цеви за уводе каблова у објекат.
За изградњу унутрашњих инсталација у објектима,препорука је коришћење оптичких каблова са
мономодним оптичким влакнима. Каблови морају бити планирани за полагање у затвореном
простору, са омотачем од LSZH материјала (Low Smoke Zero Halogen). Комплексност планског
подручја имплицира и различите потребе будућих корисника за сервисима, па самим тим и
различита решења којима ће се омогућити потпуна покривеност подручја говорним и
широкопојасним сервисима фиксне и мобилне телекомуникационе мреже. Одлука о коришћењу
одређених технологија каблирања, типова каблова, опреме и осталог материјала треба да буде
донета у фази пројектовања објеката.
4.1.3.5. Гасна инфраструктура
При избору трасе гасовода мора се осигурати:
1) да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте, и планирану намену коришћења
земљишта у складу са планским документима;
2) рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине;
3) испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у складу са
посебним прописима;
4) усклађеност са геотехничким захтевима.
Табела бр. 17Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar
<МОП≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < МОП ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и
другим објектима

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
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Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање Паралелно
вођење
0,20
0,60
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50
1,00
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Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телекомуникационих каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета
највише 3 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више
од 3 m3 а највише 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко
100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а
највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3
Од гасовода до шахтова и канала.
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

Минимално дозвољено
растојање (m)
0,30
0,60
0,30
0,50
0,20
0,60
5,00
-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50

Табела бр. 18Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОП ≤
4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета
највише 3 м3
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Минимално дозвољено
растојање (m)
Укрштање Паралелно
вођење
0,20
0,40
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50
1,00
0,20
0,40
0,20
0,40
0,20
0,60
5,00
-

3,00

Страна60 од67

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.оНемањина 6/IV,
11000 Београд

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више
од 3 м3 а највише 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко
100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а
највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

Минимално дозвољено
растојање (m)
6,00
-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50

Растојања се могу изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m уз
примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и
предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до
постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.
Подземно полагање гасовода није дозвољено у кругу опасног дела погона у којима се користе,
прерађују и складиште експлозивне материје, а који су ближе уређени посебним прописима
којима је уређена област експлозивних материја.
Табела бр. 19Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода

Минимално растојање
при укрштању при паралелном вођењу
Називни напон
(m)
(m)
1 кV ≥ U
1
1
1 кV < U ≤ 20 кV 2
2
20 кV < U ≤ 35 кV 5
10
35 кV < U
10
15
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не
сме се угрозити стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора
гаса у канализацију.
Табела бр. 20Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и
објеката у којима стално или повремено борави већи број људи

МОП на улазу
Капацитет
m3/h
до 160

МОП ≤ 4 bar

4 bar < МОП ≤ 10 bar

уз објекат (отвори на објекту

3 m или уз објекат (на зид 5 m или уз објекат (на зид
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од 161 од
1500
од 1501 до
6000
од 6001 до
25000
преко 25000
Подземне
станице

МОП на улазу
морају бити ван зона
опасности)
3 m или уз објекат (на зид или
према зиду без отвора)

или према зиду без
отвора)
8m

5m

или према зиду без
отвора)
5 m или уз објекат (на зид
или према зиду без
отвора)
8m

8m

10 m

12 m

10 m
1m

12 m
2m

15 m
3m

10 m

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.
Зид без отвора је зид минималне ватроотпорности 0,5h који нема отворе на минималној
хоризонталној удаљености од МРС, МС, односно РС на обе стране у складу са минималним
растојањима.
Одушне и вентилационе цеви подземних станица морају бити удаљене најмање 3 m од
стамбених објеката и објеката у којима стално или повремено бораве људи.
МРС, МС, односно РС се могу поставити на зид или према зиду без отвора грађевинских
објеката у кругу индустријских потрошача. При томе зид мора бити непропусан за гас и не сме
имати отворе на минималној хоризонталној удаљености од 5 m на обе стране МРС.
За станице капацитета до 160 m3/h растојање МРС, МС, односно РС до кабловских
прикључних кутија или електро ормана мора бити минимално 1 m без обзира на границе зона
опасности.
Табела бр. 21Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката

Објекат
Железничка или трамвајска пруга
Коловоз градских саобраћајница
Локални пут
Државни пут, осим аутопута
Аутопут
Интерне саобраћајнице
Јавна шеталишта
Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Извор опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
Трансформаторска станица
Надземни електро водови
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МОП на улазу
МОП ≤ 4 bar <
4 bar МОП ≤ 10
bar
10 m
15 m
3m
5m
3m
5m
8m
8m
15 m
15 m
3m
3m
3m
5m

10 bar
<МОП≤ 16
bar
15 m
8m
8m
8m
15 m
3m
8m

10 m

12 m

15 m

10 m

12 m

15 m

10 m
12 m
15 m
0 bar < МОП ≤ 16 bar:
1 кV ≥ U
Висина
стуба + 3 m*
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МОП на улазу
1 кV < U ≤ 110 кV Висина
стуба + 3
m**
110 кV < U ≤ 220 Висина
кV
стуба + 3,75
m**
400 кV < U
Висина
стуба + 5
m**
* али не мање од 10 m.
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација
вода механички и електрично појачана
Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и трамвајских пруга
мери се од ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза.
За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално растојање се
мери од зида објекта.
За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице,
растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса.
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Правила грађења за гасоводе до 16 bar
Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и трамвајских пруга
мери се од ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза.
За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално растојање се мери од
зида објекта.
За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице,
растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса.
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОП ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < МОП ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 бар < МОП ≤ 10 бар - по 3 m од осе гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 бар <МОП≤ 16 бар - по 3 m од осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног
система.
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени
досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5
m.
Укрштања путева и пруга са гасоводом изводе се под посебним условима које издаје
оператор дистрибутивног система природног гаса.
Гасовод не сме пропуштати гас и мора бити довољно чврст да безбедно издржи дејство
свих сила којима ће према очекивањима бити изложен током изградње, испитивања и коришћења.
Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се
прорачунати на чврстоћу према максималном могућем оптерећењу.
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу
захтевима овог правилника и условима управљача јавног пута.
Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем, он се поставља и полаже без
заштитне цеви, са двоструком антикорозивном изолацијом која се изводи у дужини од најмање 10
m са обе стране земљишног појаса.
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Испод електрификованих железничких пруга мора бити урађена двострука изолација
гасовода у дужини од 50 m са обе стране пружног појаса.
У рову испод путева и пруга, гасовод без заштитне цеви мора бити положен у постељицу
од ситног песка у слоју од 15 cm око цеви, збијеног водом или неком другом одговарајућом
методом. Дебљина зида цеви испод путева и пруга мора бити прорачуната тако да се узму у
обзир утицаји свих спољњих сила на гасовод.
Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у
заштитну цев одговарајуће чврстоће.
Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да омогући несметано провлачење радне
цеви.
За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 mm
већи од спољашњег пречника гасовода.
Уколико се радна цев поставља бушењем без заштитне цеви мора се изабрати технологија
која обезбеђује да не дође до оштећења изолације гасовода.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени
минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља,
мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају
бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке.
Заштитна цев мора бити тако одабрана да издржи сва напрезања током полагања и
експлоатације са пројектним фактором 0,67.
Гасовод се у заштитну цев мора поставити тако да се не оштети његова антикорозивна
изолација и мора бити постављен на изоловане одстојнике. Одстојници морају бити израђени од
материјала који обезбеђује функционалност одстојника током експлоатације гасовода. Крајеви
заштитне цеви морају бити заптивени. Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у
међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна
цев пречника најмање 50 mm.
Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног
профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5 m, односно најмање 10
m од осе крајњег колосека железничке пруге.
Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских
саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност регулационе
линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3 m одушна цев се
поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m.
Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и
заштићен од атмосферских утицаја.
На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима
називног напона преко 35 кV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и
90°.
На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда и
аутопутевима, као и водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао осе гасовода према
тим објектима по правилу мора да износи 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на
минимално 60°.
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60°
потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим
објектима.
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода.

Табела бр. 22Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода

Минимална дубина укопавања
(cm)

Објекат
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Минимална дубина укопавања
(cm)
А
Б*
до дна одводних канала путева и пруга
100
60
до дна регулисаних корита водених токова
100
50
до горње коте коловозне конструкције пута
135
135
до горње ивице прага железничке пруге
150
150
до горње ивице прага индустријске и трамвајске пруге 100
100
до дна нерегулисаних корита водених токова
150
100
*примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив
Објекат

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих
разлога за тај поступак при чему се морају планирати повећане мере безбедности, али тако да
минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm.
Запорни органи на ПЕ гасоводима уграђени под земљом морају бити опремљени
продужним вретеном и ливеном капом која се уграђује у нивоу терена.
Прикључне славине које служе за извођење прикључка без прекида дистрибуције
природног гаса не морају се постављати у шахт, ни бити опремљене продужним вретеном.
5.ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Имплементација Плана подразумева спровођење планских и реализацију пројектних
решења, на одржив начин, уз поштовање свих мера и начина за умањење конфликата у простору
и стварања услова за уклапање у постојећунамену.
Предуслови за остваривање циљева Плана, имплементирањем планских решења, су:
−
утврђивање учесника у имплементацији;
−
утврђивање обавеза и одговорности учесника у имплементацији;
−
утврђивање приоритета;
−
утврђивање мера, начина и смерница за спровођење Плана;
−
утврђивање предлога фазности реализације;
−
утврђивање редоследа активности и динамике имплементирања планских
решења;
−
утврђивање обавезе провере одрживости, оправданости и изводљивости
планских решења у току имплементације.
Учесници у имплементацији Плана су:
сви субјекти од значаја за друмски саобраћај;
локална самоуправа на подручју обухвата Плана;
јавна комунална предузећа, институције и органи који достављају услове,
мишљења и сагласности за области за које су надлежни.
Управљачи друмском инфраструктуром, у складу са својим надлежностима и обавезама
учествују у имплементацији Плана, у смислу стварања услова за имплементацију планских
решења, координацијом активности, праћењем динамике реализације пројеката, директним
учешћем у имплементацији планских решења и провером планских решења у периоду
имплементације.
5.1.Спровођење Плана
План детаљне регулације представља плански основ за:
- издавање Локацијских услова;
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-

формирање грађевинских парцела јавне намене, за парцеле које су дефинисане овим
Планом, израдом Геодетских елабората (није предвиђена израда Пројеката
препарцелације за парцеле јавне намене);
директно спровођење на основу услова и одредби из Плана;
израду Урбанистичког пројекта зазаједнички гранични прелаз;
изградњу саобраћајних површинаи објеката на траси.

У границама Плана се налази и обухват „Урбанистичког пројекта са урбанистичкоархитектонском разрадом локације за изградњу моста на реци Сави у Сремској Рачи на
катастарским парцелама број 764, 982/10, 935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и
989 К.О. Сремска рача – град Сремска Митровица“ (Птврда „Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре“, бр.351-01-01298/2019-11 од 16.05.2019.год.). На основу тог
Урбанистичког пројекта је урађен Пројекат препарцелације за формирање грађевинске парцеле
за изградњу моста на Сави и спровођење у катастру, који је потврђен од стране надлежног органа
локалне самоуправе. Дефинисана парцела за изградњу моста представља стечену обавезу и у
складу са тим је третирана у овом Плану.
Део ПДР-а радне зоне "Логистички центар" у К.О. Сремска Рача („Службени лист града
Сремска Митровица“, бр.6 од 24.04.2017.год), који је обухваћен јавном наменом – границом
предметног Плана, ставља се ван снаге и важе правила уређења и изградње Плана детаљне
регулације за изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача (граница са БиХ) на подручју града
Сремске Митровице и општине Шид.
Након реализацијепројекта, односно изградње аутопута и планираног царинског прелаза,
дефинисаће се начин коришћења садашњег граничног прелаза (укидање прелаза или коришћење
прелаза као мологранични)на основу одлуке Царинске полиције.Функционална пренаменаће
омогућити локалоном становништву насеља Сремска Рача несметану везу са околним насељима
и приступ пољопривредним површинама на брз и ефикасан начин. У зависности од функције
царинског прелаза која буде дефинисанаод стране Царинске полиције и надлежних институција,
ако се становништво буде суочило са истим проблемима и у случају малограничног прелаза,
планира се израда Урбанистичког пројекта за саобраћајницу која ће заобилазити малогранични
прелаз.
За површине јавне намене врши се формирање грађевинских парцела у складу са одредбама
Плана и графичког прилога бр. 7 и 7а „План парцелације површина јавне намене са аналитичкогеодетским елементима за обележавање и смерницама за спровођење“ у Р 1:2500.
У оквиру планиране регулације саобраћајница, могућа је измена попречног профила и границе
експропријације, измене геометрија ивичних линија у границама регулације, као и усаглашавање
планираних инфраструктурних водова, капацитета планиране инфраструктуре. Измена границе
експропријације и усаглашавања ће се извршити на основу урађене Техничке документације уз
претходно прибављену сагласност свих јавних комуналних предузећа надлежних за
инфраструктурну мрежу и управљача инфраструктуром за планиране намене. Могућа је израда
урбанистичког пројекта, на основу чл. 60. и 61. Закона о планирању и изградњи изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС,
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19).
Саставни део овог Плана чине и:
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
01. ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА –шематски приказ
02. и 02а. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА СА ЗОНАМА ЗАШТИТЕ 1:2500
03. и 03а. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 1:2500
04. и 04а. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА КАРАКТЕРИСТИЧНИМПРОФИЛИМА
СОБРАЋАЈНИЦА 1:2500
04.1. ПОДУЖНИ И ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ НАДВОЖЊАКА – шематски приказ
05. и 05а. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500
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06. и 06а. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА 1:2500
07. и 07а. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 1:2500
07.1. АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКЕ ТАЧКЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА
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II ПЛАНСКИ ДЕО:
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2. БИЛАНС ПОВРШИНА
3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И
ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА СА
ЈАВНОМ НАМЕНОМ
5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
7. УСЛОВИ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОДТИ
10. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
ДЕЦИ И СТАРИМ ЛИЦИМА

327

На основу члана 35 став 7Закона 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, 50/2013одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019и 37/2019 др.
закон) 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 23.12.2019. године
донела је

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА „ХРАНА ПРОДУКТ“,
ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ САЛАШ
НОЋАЈСКИ 2 У К.О. САЛАШ
НОЋАЈСКИ, ГРАД СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

III ПЛАНСКИ ДЕО:
1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ПАРЦЕЛИ
3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План
детаљне регулације комплекса „Храна
продукт“, део радне зоне Салаш Ноћајски
2 у к.о. Салаш Ноћајски, Град Сремска
Митровица (у даљем тексту: План детаљне
регулације).

ГРАФИЧКИ ДЕО:
0. Извод из ППТГСМ ..................Р 1: 50 000
1.Граница обухвата плана ............Р 1: 1 000
2. Постојећа намена површина ....Р 1: 1 000
3. Планирана намена површина ...Р 1: 1 000
4. Подела на карактеристичне зоне и целине
...................................................Р 1: 1 000
5. План мреже објеката инфраструктуре и
регулационо-нивелациони план .............
.....................................................Р 1: 1 000
5а. План мреже објеката инфраструктуре и
регулационо – нивелациони план - шира
локација .................................Р 1: 2 500
6. Предлог препарцелације .........................
....................................................Р 1: 1 000

Члан 2.
План детаљне регулације саставни
је део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
I ОПШТИ ДЕО:
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
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Члан 3.

Митровица.
Члан 6.

Елаборат Плана детаљне регулације
урађен је у три истоветна примерка у
аналогном и пет примерка у дигиталном
облику.
Све примерке Плана детаљне
регулације у аналогном облику 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.

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-372/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица			
		
					
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

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
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
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ''ХРАНА ПРОДУКТ'' ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ
САЛАШ НОЋАЈСКИ 2 У К.О. САЛАШ НОЋАЈСКИ
Град Сремска Митровица

УВОД
У складу са Законом о планирању и изградњи (,,Сл.Гласник РС”, бр. 72/2009., 81/2009. испр, 64/2010. - одлука УС, 24/2011., 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013. - одлука УС,
132/2014 и 145/2014., 83/2018.,31/2019. И 37/2019.) члан 48, по објављивању Одлуке о
изради планског документа (бр. 350-137/2019-I од 24.04.2019. ), обрађивач плана ЈП за
послове урбанизма ,,Урбанизам” Сремска Митровица приступа изради ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''ХРАНА ПРОДУКТ'' ДЕО
РАДНЕ ЗОНЕ САЛАШ НОЋАЈСКИ 2 У К.О. САЛАШ НОЋАЈСКИ (у даљем тексту :
План ) у свему у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских
докумената (,,Сл.Гласник РС”, бр.31/2010.,69/2010. и 16/2011. и 64/2015.) план радне зоне
израђује се на основу исказаних потреба Инвеститора ''ХРАНА ПРОДУКТ''д.о.о. Салаш
Ноћајски.
Циљ доношења плана је реализација планских поставки Просторног плана територије
Града Сремска Митровица до 2028. године (''Службени лист града Сремска Митровица бр.
08/2015.),– шематски приказ уређења насеља Салаш Ноћајски, односно стварање
могућности за формирање радне зоне и претварања пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште.
Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за формирање радне
зоне у атару, непосредно уз насеље, са комплексима чија је намена рад односно
производња сточне хране, пословање и услуге компатибилне основној намени, али
истовремено компатибилна блиском градском стамбеном окружењу.
Посебан циљ доношења Плана је стварање могућности проширења постојећег комплекса
''ХРАНА ПРОДУКТ'' за производњу сточне хране и решевање имовинско правних односа
који ће то проширење и омогућити. Атарски пут који дели постојећи комплекс и парцеле у
власништву Инвеститора ће се изместити. Формирање једниственог планираног
комплекса и измештање атарског пута омогућиће несметан развој комплекса али и
истовремено проходност, односно приступачност атару и пољопривредним површинама у
окружењу.
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Доношењем Плана детаљне регулације комплекса ''Храна продукт'' део радне зоне
Салаш Ноћајски 2, створили би се услови за претварање пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште на ком би се градили објекти пре свега у функцији пољопривреде.
Поред услова за изградњу објеката у оквиру обухвата Плана, створили би се и услови за
изградњу недостајуће инфраструктуре као и повећање квалитативних и квантитативних
карактеристика постојеће инфраструктурне мреже. Преостали део радне зоне Салаш
Ноћајски 2. ће бити тема неког другог планског документа како би се заокружила цела
радна зона у складу са поставкама Просторног плана.
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I ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. Правни основ
− Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009- исправка,64/2010одлука Уставног суда и 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука Уставног суда, 50/13-Одлука
уставног суда, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014),
− Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. Гласник РС", бр.64/2015),
− Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса ''Храна продукт'' део радне зоне
Салаш Ноћајски 2 у к.о. Салаш Ноћајски(бр. 350-137/2019-I од 24.04.2019. године),
− Решење да се за План детаљне регулације комплекса ''Храна продукт'' део радне зоне
Салаш Ноћајски 2 у к.о. Салаш Ноћајски не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину ( бр. 501-40/2019-VI. oд 14.05.2019.године).
1.2.

Плански основ

Плански основ за израду Плана детаљне регулације комплекса «Храна продукт» део радне
зоне Салаш Ноћајски 2 у к.о. Салаш Ноћајски је Просторни план територије Града
Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска Митровица'', бр.8/2015.) – шематски приказ
уређења насеља Салаш Ноћајски.
1.2.1. Извод из ППТ Града Сремска Митровица
Просторним планом територије Града Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр.8/2015.) планирано је да се планови са детаљном урбанистичком разрадом
израђују за све радне зоне дефинисане планираном наменом простора, односно за зоне у
којима се групишу комплекси компатибилних намена.
Просторним планом дате су стратешке смернице развоја територије Града Сремска
Митровица са основним начелом одрживог развоја. У том смислу коришћење земљишта
за формирање радних комплекса је у складу са планом. Развојем оваквог концепта, у
складу са заштитом животне средине потиче се инвентивност у процесу планског развоја
подручја.
Правилима за изградњу радних зона планирано је да се у атару могу формирати радне
зоне ради груписања објеката односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја,
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инфраструктуре или радног процеса могу потенцијално да угрозе стање животне средине
у насељима или су локацијски везани за сировине.
Радна зона мора имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса,
одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити услове заштите животне
средине (земље, воде и ваздуха).
Планира се да простор радне зоне буде чисто пословне намене (нема чистог становања).
Намене објеката комплекса су оне које неће угрожавати животну средину, природне и
створене вредности.
Планиране су следеће намене: производња, продаја, услужне делатности, прерада,
складишни простори, дистрибутивни центри и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели (приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне површине, објекти, инфраструктуре – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за
пречишћавање и сл.).
У зонама зеленила комплекса нису планирани објекти, али је могућа изградња
инфраструктуре како је планом предвиђено.
Није дозвољена изградња чисто стамбених објеката и објеката са штетним утицајем на
животну средину, осим наменских станова – чувар.
Правилима уређења и грађења дати су урбанистички нормативи за уређење планиране
радне зоне.
Просторним планом се кроз правила уређења и грађења могу дати потребни елементи пре
свега за формирање радног комплекса, а затим и правила грађења за појединачне објекте и
међусобних односа неопходне инфраструктурне мреже у комплексу и ван комплекса.
План детаљне регулације израђује се на овереном катстарско-топографском плану, а
прибавља се и одговарајућа копија плана и извод из листа непокретности.
2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
2.1. Положај обухвата Плана
Простор обухвата плана се налази у атару насеља Салаш Ноћајски, североисточно од
насеља, на државном путу I Б реда бр.20 ( Богатић – Сремска Митровица ). Радна зона се
налази на путном правцу који повезује Срем и Мачву, односно Сремску Митровицу и
Шабац. Колским мостом је повезана са Сремском Митровицом и изласком на аутопут. На
овом правцу је и контакт са радним зонама и индустријском зоном града где Инвеститор
има и другу фабрику сточне хране.
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Простор обухвата плана окружује углавном пољопривредно земљиште, а са севрене
стране државног пута налази се радна зона САЛАШ НОЋАЈСКИ 1 у фази реализације.
2.2.

Опис границе обухвата Плана

У обухвату плана су следеће парцеле: 4404 - државни пут, део парцеле 4509 –
некатегорисани пут, део парцеле 2295/2 – некатегорисани пут парцеле у јавној намени.
Парцеле број 2249, 2248, 2247, 2246, 2245, 2244, 2243, 2242, 2301 и 2300 к.о. Салаш
Ноћајски су у приватном власништву.
Граница обухвата плана полази из тачке 1 која се налази у северозападној тачки парцеле
број 2249 и из те тачке граница полази на север секући парцелу пута 4404 под правим
углом и долази у тачку 2. Из тачке 2 граница мења смер и полази на исток пратећи севрену
страну пута парцела бр. 4404 и долази у тачку 3.
Из тачке 3. граница скреће под правим углом, сече пут парцела бр. 4404 и некатегорисани
пут парцела бр. 4509 и долази у тачку 4.
Из тачке 4 која се налази у североисточној тачки парцеле бр. 2300 и њеном источном
страном иде до тачке 5.
Из тачке 5 граница даље сече некатегорисани пут 2295/2 и иде ка југу пратећи његову
источну страну до тачке 6. Из тачке 6 граница мења смер и иде ка северу пратећи западну
страну истог пута - парцеле 2295/2, до тачке 7.
Из тачке 7 граница поново мења правац и иде ка западу јужном страном парцеле број 4509
– некатегорисани пут до тачке 8.
Из тачке 8 која се налази у северозападној тачки парцеле број 2294 граница опет мења
смер и креће се ка северозападу, сече некатегорисани пут парцела број 4509, пратећи
западну страну парцеле број 2249 долази у тачку 1 и затвара границу обухвата плана.
Површина обухвата Плана је 7,34 ha.
2.3.

Опис постојећег стања

У нарави простор је углавном обрадиво земљиште – оранице под ратарским културама,
али је око 23% укупне површине простор постојећег радног комплекса (''Храна продукт''
д.о.о. Салаш Ноћајски). У постојећем комплексу врши се производња сточне хране.
Простор постојећег комплекса, некатегорисани пут
парцела
број
4509, одваја
пољопривредно земљиште истог власника (''Храна продукт'') и онемогућава проширење
површине јединственог комплекса у циљу повећања могућности изградње потребних
објеката за проширење производње.
''ХРАНА ПРОДУКТ'' д.о.о. Салаш Ноћајски је фабрика сточне хране. Основна делатност
је производња готове хране за животиње. Асортиман чине потпуне и допунске смеше,
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витаминско-минералне предсмеше и производи од соје. Производни процес у фабрици је
аутоматизован. Капацитет фабрике је 20т/сат. Потпуне смеше производе се у брашнастом
и пелетираном облику на инсталираној опреми за пелетирање капацитета 20т/сат. У
фабрици постоје четири линије за производњу пуномасног сојиног гриза, погаче од соје и
сојиног уља. Годишња прерада је 18000 тона сојиног зрна.

Укупан капацитет силоса фабрике је 26 000 тона. Сировине се складиште и чувају у
силосима и складиштима. У лабараторији се врше анализе сировина и провера њиховог
квалитета пре процеса производње. У силосима се врше и услуге сушења и складиштења
зрна кукуруза и соје.
Постојећи комплекс је ограђен лаком транспарентном оградом са контролисаним улазом,
капијом, на постојећем саобраћајном прикључку на регионални пут. Преко постојећг
прикључка приступа се интерним саобраћајницама и манипулативним површинама
комплекса. Уређени су и паркинзи за путничка возила запослених и посетилаца. Уређен је
и паркинг за теретна возила.
У комплексу постоје изграђени пословни објекти са управном зградом, производни
објекти, складишта, силоси и сушара.
Простор је опремљен уређеним зеленм површинама.
2.4. Природне карактеростике простора
Геолошке и геоморфолошке карактеристике
Подрућје обухваћено планом налази се на подручју северне Мачве. Област Мачве
представља широку тектонску потолину, ограничену на западу доњим током Дрине, на
северу и истоку лактастом окуком Саве, а на југу масивом Цера. Главни геоморфолошки
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облик је алувијална раван реке Саве на којој се запажају уске и издужене депресије и
греде.
У депресијама се вода обично дуже
задржава чинећи бројне баре.
Гредице
настале
од
речног
материјала (алувијални песак и
суглина), прдстављају више и
оцедитије земљиште на којем су
подигнута
мачванска
села
заштићена од високих вода
насипима уз речно корито. Ова
равница састоји се претежно од
дринског, а у северном делу и од
савског наноса.
Висина терена се креће од 78 м.н.в. у зони комплекса, који је благо нагнут од југа ка
северу, до 80 м.н.в. у зони државног пута.
Хидролошке карактеристике
Природни водоток који има посредан утицај на простор обухвата плана је река Сава,
међународни еколошки коридор. Она се налчази северно од обухвата плана и према њој је
изграђена обалоитврда – насип. Река Засавица такође има посредан утицај на простор
обухвата плана. Код Мачванске Митровице се преко канала Модран улива у Саву.
Простор око реке Засавице проглашен је специјалним резерватом природе. Површинска
хидрографија Мачве је значајно измењена мелиорацијама.
Ниво подземних вода је на око 1,50 m до 2 m испод терена коте у окружењу.
Климатске карактеристике
Клима на простору обухвата плана је умерено континентална са микроклиматским
специфичностима. Основне одлике су велике температурне разлике током године (хладне
зиме и топла лета, нагло смењивање температуре).
Средња годишња температура ваздуха износи 12,0°С. Најхладнији месец је јануар са
просечном температуром од 1,3°С, а најтоплији је јул са просечном температуром од
22,5оС. Екстремне температуре лети достижу 40,8°С, а зими – 25°С. Појава првог мраза је
крајем октобра, а последњи мразни дани су почетком априла.
За ово подручје је карактеристична неравномерна расподела падавина по месецима, као и
појава летњих пљускова и непогода, просечно 39 дана годишње. Најкишовитији месец је
јун. Просечна количина падавина је 650л/м2. Падавине у облику снега износе 22 дана
годишње,са највећим уделом у фебруару (7 дана). Максимална висина снежног покривача
износи 78cm.
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Облачност која спречава осунчање и смањује интензитет сунчеве инсолације је најмања у
августу (3,6 десетина покривености неба или 36%) док је највећа облачност у децембру
(75%). Средња годишња облачност у просеку није велика и износи 57%. У величину
облачности улазе и високи, танки и прозирни облаци а и они који нису у зениту и на путу
сунчевих зрака, те добијене вредности тако треба и посматрати. Ведри дани су заступљени
с 16,3% и има их просечно годишње око 60 дана. Мутни дани, просечна годишња
учесталост је 28% или 105 дана. Највећи број долази на умерену облачност.
Учесталост магле износи просечно годишње 33 дана, са периодом јављања који обухвата
све месеце, а највише у децембру (8 дана). У вегетационом периоду, односно лети
заступљеност магле је око 6 дана.
Непогоде (грмљавине) јављају се просечно годишње у 33 дана, са максимумом у јуну и
јулу од 7 дана. Учесталост дана са градом је око 2 дана годишње, сa најчешћом појавом у
јуну.
Најчешћи ветрови на овом подручју су источни – кошава у јесен, зиму и пролеће, а у
летњем периоду преовладавају западни и северозападни ветрови. Северац се јавља лети а
јужни ветар у пролеће.
Сеизмичност
Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година у обухвату Плана,
према подацима Републичког сеизмолошког завода утврђено су VI – VII односно VII
степен сеизмичког интезитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС – 98). у
ширем подручју утврђен је земљотрес јачине VII степени. У односу на структуру и тип
објеката, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. У смислу
интензитета и очекиваних последица сматра се да ће се за VI степен манифестовати
,,силан земљотрес”. При пројектовању и утврђивању врсте и материјала за изградњу или
реконструкцију објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене
сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали, како би се максимално
предупредиле могуће деформције објеката под сеизмичким дејством.
Педолошке карактеристике
Посматрано подручје које обухвата план у целости се налази у ратарско – сточарском
макрореону, који обухвата низијске и уравњене абразионе области, веће речне долине и
друге терене на којима преовлађују плодна земљишта – плодни алувијални наноси.
Начин коришћења простора
У нарави простор је углавном обрадиво земљиште – оранице под ратарским културама,
али је 25% укупне површине простор постојећег комплекса (''Храна продукт'' доо Салаш
Ноћајски). У постојећем комплексу врши се производња сточне хране.
2.5. Постојећа намена површина
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Простор у обухвату Плана се налази ван граница грађевинског подручја насеља, односно у
атару Салаша Ноћајског.
Парцеле наведене у табеларном приказу, а према подацима из извода из листа
непокретности, имају следеће карактеристике :
•

Земљиште је углавном пољопривредно, и

•

Највећим делом земљиште је у приваном власништву.
Бр

БројпарцелеК
.О.
СалашНоћајс
ки

Потес

Начин коришћења Површина
ha

Врста земљишта

Корисник
Власник

1

4404

Кривајско поље

Регионални
пут - део

2

4509

Кривајско поље

Некатегорисани
пут - део

00-56-07 Остало земљиште
У обухвату

Град Сремска
Митровица

3

2295/2

Кривајско поље

Некатегорисани
пут - део

00-13-31 Остало земљиште
У обухвату

Град Сремска
Митровица

4

2249

Кривајско поље

Њива 2. класе

00-27-89

Пољопривредно
земљиште

Голубовић
(Петар) Милутин

5

2248

Кривајско поље

Њива 2. класе

00-16-13

Пољопривредно
земљиште

Станковић
(Драган) Горан

6

2247

Кривајско поље

Њива 2. класе

00-40-67

Пољопривредно
земљиште

Мацурић (Вељко)
Винка

7

2245

Кривајско поље

Њива 2. класе

00-24-02

Пољопривредно
земљиште

Будимировић
(Благомир)
Даница

8

2243

Кривајско поље

Земљиште под
зградом и другим
објектом

01-71-25

Грађевинско зем.
ван грађевинског
подручја

''Храна продукт''
доо Салаш
Ноћајски

9

2301

Кривајско поље

Воћњак 2. класе

00-12-88

Пољопривредно
земљиште

''Храна продукт''
доо Салаш
Ноћајски

10

2300

Кривајско поље

Земљиште под
зградом и другим
објектом

02-82-11

Пољопривредно
земљиште

''Храна продукт''
доо Салаш
Ноћајски

3-03-50
Остало земљиште Република Србија
У обухвату
1,32

Табела 1. : Евиденција парцела

Од укупне површине Плана (7,4 ha) у јавној намени је око 1,59 ha или око 21% површине
и чине је делови државног пута и некатегорисаних путева. У осталој намени у власништву
Инвеститора је 4,65 ha или 63% у власништву Инвеститора, у приватном власништву
других власника око 1,16 ha или око 16 % . Парцела 2248 или 2% површине осталих
приватних власника је у власништву власника постојећег комплекса.
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Тенденција Инвеститора је да укупну површину обухвата Плана концептуално организује
као јединствени радни комплекс фабрике за производњу хране или компатибилних
садржаја по решавању имовинско правних односа.
Земљиште је у највећој мери пољопривредно земљиште и то око 79%.
На основу наведеног постоје просторни услови за ново концептуално решење у простору
обухвата Плана и делу планиране Радне зоне Салаш Ноћајски 2.
2.6. Објекти и површине јавне намене
У простору обухвата плана површине у јавној намени су коридор постојећих
саобраћајница : државни пут IБ реда број 20 и некатегорисани путеви. Објекти у јавној
намени су постојећи објекти инфраструктуре : саобраћајнице, енергетски водови и други
објекти инфраструктуре.
2.7. Постојећи објекти
У простору обухвата плана постоје изграђени пословни објекти са управном зградом,
производни објекти, складишта, силоси и сушара.
2.8. Трасе, коридори и регулација саобраћајница
У северном делу обухвата плана налази се Државни пут IБ реда број 20 (ДП IБ реда број
20). То је асфалтирани двосмерни пут са једном коловозном траком, ширине 7,0 m који
спаја Сремску Митровицу преко колског моста на реци Сави са Богатићем, Лозницом и
државном границом са БиХ. На северној страни предметни државни пут је повезан са
петљом Ауто-пута А3 и са Државним путем IIА реда дрој 123.
Са источне стране постојећег комплекса и сајужне стране обухвата плананалазе се
некатегорисани путеви којима се приступа пољопривредном земљишту у окружењу,
ширине око 3,0m.Саобраћајни прикључак некатегорисаних путева на ДП IБ реда број 20 је
на стационажи км 6+206.
2.9. Привредни и други објекти
У простору обухвата плана, у постојећем комплексу налазе се пословни објекат, силоси и
сушара и пратећа инфраструктура која обезбеђује функционисање постојеће фабрике.
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2.10. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
Водоводна инфраструктура
На предметној локацији са северне стране саобраћајнице изведена је водоводна мрежа
ТПЕ ДН 90mm до парцеле бр.2243 к.о. Салаш Ноћајски на којој је изведен прикључак на
водоводну мрежу.
Систем одвођења отпадних санитарних вода јавном фекалном канализацијом није решен.
Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у
Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,50 – 2,5 m испод коте терена.
Електроенергетска инфраструктура
У североисточном делу обухвата плана налази се постојећи надземни вод 20kV који напаја
постојећу СТС за потребе постојећих објеката инвеститора ''ХРАНА ПРОДУКТ'' д.о.о.
Постојећи објекти на комплексу ''ХРАНА ПРОДУКТ'' у Салашу Ноћајском се напајају
преко сопствене БСТС снаге 400kBA, која је на јавној површини.
Телекомуникациона инфраструктура
„Телеком Србија“ а.д.на предметној локацији има изграђену телекомуникациону
инфраструктуру коју чине оптички каблови.
Гасне инсталације
У оквиру плана постоји делимично изграђена дистрибутивна гасна мрежа средњег
притиска (МОП<4бар), пречника д63, поред регионалног пута бр.20, Богатић – Сремска
Митровица.
Постојећа гасна мрежа у оквиру обухвата блока поседује капацитет за прикључење нових
пословних објеката уколико они испуњавају опште и техничке услове за прикључење.
2.11. Јавно и друго зеленило
Зеленило у обухвату плана које спада у категорију јавног зеленила је зеленило дуж
државног пута IБ реда број 20.
Ово зеленило се пружа дуж северне и јужне стране овог пута у ширини око 10 m са обе
стране. Јужно од границе саобраћајнице, заштитно зеленило ширине 10 m раздваја атар од
трасе пута.
У обухвату плана постоје уређене зелене површине у оквиру радног комплекса''Храна
продукт'' д.о.о. Салаш Ноћајски.
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II ПЛАНСКИ ДЕО
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.
Опис границе обухвата Плана
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. обухвата
Опис границе
Планаи обухвата простор планираног комплекса и
Граница
Планаобухвата
је одређена
планираних и постојећих јавних површина. Граница је дефинисана геодетским
Граница
обухвата Плана је одређена и обухвата простор планираног комплекса и
координатама.
планираних
и постојећих јавних површина. Граница је дефинисана геодетским
У обухвату плана су следеће парцеле: 4404 - државни пут, део парцеле 4509 –
координатама.
некатегорисани пут, део парцеле 2295/2 – некатегорисани пут парцеле у јавној намени.
Парцеле број 2249, 2248, 2247, 2246, 2245, 2244, 2243, 2242, 2301 и 2300 к.о. Салаш
Ноћајски су у приватном власништву.
Граница обухвата плана полази из тачке 1 која се налази у северозападној тачки парцеле
број 2249 и из те тачке граница полази на север секући парцелу пута 4404 под правим
углом и долази у тачку 2. Из тачке 2 граница мења смер и полази на исток пратећи севрену
страну пута парцела бр. 4404 и долази у тачку 3.
Из тачке 3. граница скреће под правим углом, сече пут парцела бр. 4404 и некатегорисани
пут парцела бр. 4509 и долази у тачку 4.
Из тачке 4 која се налази у североисточној тачки парцеле бр. 2300 и њеном источном
страном иде до тачке 5.
Из тачке 5 граница даље сече некатегорисани пут 2295/2 и иде ка југу пратећи његову
источну страну до тачке 6. Из тачке 6 граница мења смер и иде ка северу пратећи западну
страну истог пута - парцеле 2295/2, до тачке 7.
Из тачке 7 граница поново мења правац и иде ка западу јужном страном парцеле број 4509
– некатегорисани пут до тачке 8.
Из тачке 8 која се налази у северозападној тачки парцеле број 2294 граница опет мења
смер и креће се ка северозападу, сече некатегорисани пут парцела број 4509, пратећи
западну страну парцеле број 2249 долази у тачку 1 и затвара границу обухвата плана.
Површина обухвата Плана је 7,34 ha.

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

X

1

4979591,130

7390831,220

2

4979614,561

7390836,325

3

4979506,470

7391332,649

4

4979478,330

7391325,060

5

4979359,640

7391186,050

6

4979294,720

7391114,660

7

4979426,790

7391031,300
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4979410,990

7390941,960

Попис катастарских парцела у обухвату Плана

У обухвату плана су следеће парцеле:
• 4404 –део државног пута IБ реда број 20, Сремска Митровица – Богатић,
• 4509 – део некатегорисаног пута,
• 2295/2 – део некатегорисаног пута,
• 2249 – пољопривредно земљиште,
• 2248 – пољоприврдно земљиште,
• 2247 – пољоприврдно земљиште,
• 2245 – пољоприврдно земљиште,
• 2243 – грађевинско земљиште ван грађевинског подручја,
• 2301 – пољоприврдно земљиште и
• 2300 – пољоприврдно земљиште.

1.3.

Подела простора на урбанистичке целине и концепција уређења

Планирана намена површина је дефинисана просторним планом као планирана радна
зона.
Простор обухвата плана од 7,34 ha подељен је на две урбанистичке целине:
-

Урбанистичка целина А – радна зона површине 5,74 ha,

-

Урбанистичка целина Б – површине у јавној намени површине 1,6 ha.
1.3.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А – Површине у осталој намени–Радна зона
(5,74 ha)

У урбанистичкој целини А – радна зона
радно-производних објеката, услужних
минимално потребне инфраструктурне
функционисање планираних појединачних
1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА
ПРОДУКТ'' површине 1,71ha

површине 5,74 ha је предвиђено проширење
објеката, стамбено наменских објеката и
мреже и објеката који су неопходни за
комплекса.

А-1.

–

ПОСТОЈЕЋИ

КОМПЛЕКС

''ХРАНА

У УЦА-1. - постојећем комплексупостоје изграђени пословни објекти са управном
зградом, производни објекти, складишта, силоси и сушара у коме се врши производња
сточне хране.Комплекс је у потпуности изграђен и опремљен неопходном
инфраструктуром за функционисање радног процеса.
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2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А-2.1.– ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕповршине
2,95ha
У УЦА-2.1. – у овој урбанистичкој целини је планирано проширење капацитета постојећег
комплекса ''Храна продукт''. Проширење се планира у смеру истока, на парцеле 2300 и
2301 које су у власништву инвеститора. Да би постојећи комплекс могао да се прошири
неопходно је изместити и укинути део постојећег некатегорисаног путана кат.парцели
број 4509 који се протеже источном страном постојећег комплекса. Измештање
некатегорисаног пута је планирано у источни део обухвата Плана, на део катастарске
парцеле број 2300 к.о. Салаш Ноћајски.Након окончања препарцелације за потребе
будућег некатегорисаног пута новоформирана парцела некатегорисаног пута ће на основу
овог Плана бити проглашена истим у поступку пред РГЗ – служба за катастар
непокретности, Сремска Митровица. Планирано проширење ће након измештања
некатегорисаног пута имати приступе са постојећег комплекса али и са јавних површина
и то са источне стране са измештеног некатегорисаног пута који се наставља на државни
пут IБ реда број 20 у свему као на графичком прилогу број 5 ''План мреже и објеката
инфраструктуре и регулационо – нивелациони план'' Р 1:1000.На тај начин ће се
обезбедити и несметано функционисање пољопривредних машина и обезбедити
функционална проходност атара у окружењу.
Преостали простор у складу са правилима уређења и грађења биће озелењен формираним
травнатим површинама и зеленим заштитним баражом према окружењу.

3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А-2.2.
0,24ha

– ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ површине

У УЦА-2.2. - у постојећем стању, катастарска парцела број 2245 се води као
пољопривредно земљиште. Овим планом се у складу са правилима уређења и грађења и у
складу са Законом о планирању и изградњипостојеће пољопривредно земљиште претвара
у грађевинско земљиште, односно врши се промена намене из пољопривредног у
грађевинско земљиште.
4. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА А-2.3.
0,85ha

– ПЛАНИРАНО ПРОШИРЕЊЕ површине

У УЦА-2.3. - у постојећем стању, катастарске парцеле број 2247, 2248 и 2249 се воде као
пољопривредно земљиште. Овим планом се у складу са правилима уређења и грађења и у
складу са Законом о планирању и изградњи постојеће пољопривредно земљиште претвара
у грађевинско земљиште, односно врши се промена намене из пољопривредног у
грађевинско земљиште.
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1.3.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Б – Површине у јавној намени (1,6 ha)
У УЦБ - простор у јавној намени је регулационом линијом разграничен од осталог
земљишта и ускладиће се за потребе изградње неопходне инфраструктуре и формирања
нове травнате површине дуж обе стране пута. Површина у јавној намени чини 1,6 ha,
односно 22 % укупне површине простора. У јавној намени су делови парцела бр. 4404,
4509,2295/2 и 2300 у к.о. Салаш Ноћајски.
2. БИЛАНС ПОВРШИНА
У простору обухвата плана се у постојећем стању налазило пољопривредно земљиште
(0,43ha) поред државног пута. Израдом плана овај простор се одређује као грађевинско
земљиште.
Планом се одређује простор површине од 2,95ha или 40% за проширење постојећег
комплекса ''ХРАНА ПРОДУКТ'' – проширење на парцелу број 2300.
У постојећем стању се налази 4,04ha пољопривредног земљишта које се у планираном
стању претвара у УЦА у грађевинско земљиште, док се мањи део парцеле 2300 претвара у
планирани некатегорисани пут који је у јавној намени.
У јавној намени је земљиште површине 1,60 ha или 22% које чине некатегорисани путеви
и државни пут. Од тога 12% површина су јавне зелене површине – површине у габариту
саобраћајница, а 10% чине саобраћајне површине – делови некатегорисаних путева и део
државног пута у обухвату.

НАМЕНА

ПОСТОЈЕЋЕ ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО
Површина
Површина
Површина (ha)
(ha)
(%)

ПЛАНИРАНО
Површина (%)

Пољопривредно
земљиште

04-03-70

55

0

0

Постојећи комплекс
''ХРАНА ПРОДУКТ'' УЦА-1

01-71-25

23

01-71-25

23

Површине у јавној
намени УЦБ

01-59-02

22

01-59-50

22

Саобраћајне површине

00-67-51

10

00-67-99

10
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Неуређене површине

00-91-51

12

0

0

Зелене површине

0

0

00-91-51

12

Радна зона УЦА

0

0

04-03-22

55

УЦА-2.1.

0

0

02-94-51

40

УЦА-2.2.

0

0

00-24-02

3

УЦА-2.3.

0

0

00-84-69

12

УКУПНО

07-33-97

100

07-33-97

100

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
3.1. План регулацијеповршина са јавном наменом
Јавне површине у обухвату плана сачињавају појас регулације Државог пута IБ реда број
20 и појас регулације планираног некатегорисаног пута.
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела
образоваће се парцеле површина јавне намене.
Планираном поделом на јавно и остало грађевинско земљиште дефинишу се парцеле и
делови парцела које су већ опредељени као ЈГЗ, односно површине намењене за измењену
трасу некатегорисаног пута.
СПИСАК АПСОЛУТНИХ КООРДИНАТА РЕГУЛАЦИОНИХ ТАЧАКА
Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Y
4979585.770
4979410.990
4979414.220
4979416.150
4979421.260
4979432.124
4979303.747
4979481.156
4979482.077
4979478.324
4979359.640
4979356.722
4979355.100
4979294.720
4979426.790
4979470.610
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X
7390831.640
7390941.960
7390955.760
7390963.980
7390985.780
7391032.049
7391113.711
7391321.293
7391321.588
7391325.058
7391186.050
7391187.892
7391185.370
7391114.660
7391031.300
7390949.460
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План нивелацијеповршина са јавном наменом

Нивелациони план јавних површина дефинисан је котама на осовини постојећег Државог
пута IБ реда број 20 и плараног некатегорисаног пута. Приликом дефинисања
нивелационог плана максимално су уважене постојеће висинске коте наведених путева,
као и постојеће коте околног терена.
3.3.

Одређивање јавних површина

Површине јавне намене
Планиране трасе и коридори чиниће простор јавне намене, а регулационе линије коридора
дефинисаће простор јавне намене за саобраћајнице у квалитативном и квантитативном
смислу.
Одређивање површина у јавној намени са билансом
Укупна површина обухвату Плана је 7.34 hа.
Постојеће и планирано земљиште у јавној намени чине коридори саобраћајница површине
1,59 hа, што је приближно 22 % земљишта у обухвату Плана.
Попис парцела у јавној намени
Јавне површине у обухвату плана сачињава појас Државог пута IБ реда број 20 и
плараног некатегорисаног пута То је простор од општег интереса намењен за јавне
саобраћајнице и коридор за јавну комуналну инфраструктуру.
Планирано Јавно грађевинско земљиште обухвата:
- коридор Државог пута IБ реда број 20, део парцеле 4404, к.о. Салаш Ноћајски;
- некатегорисани пут: део парцела 4509,2295/2 и 2300, све к.о. Салаш Ноћајски;
4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕПОВРШИНА СА
ЈАВНОМ НАМЕНОМ
За реализацију унутарблоковских површина са јавном наменом неопходно је прибављање
земљишта према плану.
Овим планом су одређене регулације за новоформирани некатегорисани пут који је добио
нову трасу која је дефинисана апсолутним координатама. Укидање постојећег
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некатегорисаног пута, односно измена трасе може се реализоати уз претходно формирану
парцелу за измењену трасу некатегорисаног пута.
Регулациони појас државног пута IБ реда број 20 остаје у постојећем стању, односно овим
планом нису предвиђене никакве промене у појасу регулације поменутог пута.
5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.1. Саобраћајна инфраструктура
Услови Сирмијум пут-Извод
Планиране саобраћајнице ускладити са постојећим собраћајним системом, приоритентним
правцима и Планом техничког регулисања саобраћаја.
Планирати ситуационо решење саобраћајница тако да морају да испуне све услове за
усвојено меродавно возило (комунално возило).
Нивелационим планом предвидети усклађеност планираних и постојећих саобраћајница.
Планом је потребно предвидети решења саобраћајних површина за све видове саобраћаја
(моторни, мирујући – паркинг површине, бициклистички ипешачки саобраћај).
Предметне инсталације и заштитне цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи мин. дубине од 1,35 до 1,5 m.
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне
цеви износи 1 – 1,2 m.
Решити прихватање и одводњавање површинских вода са простора обухвата Плана и
ускладити са системом одводњавања уличне мреже.
Према члану 37. Закона о јавним путевима, ограде и дрвеће поред јавних путева подиже се
тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја.
За све предвиђене интервенције (раскрсница, саобраћајни прикључак) и инсталације које
се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) локалног пута потребно је да се обратите
управљачу путева, за прибављање услова и сагласности за израду пројектне
документације изградњу и постављање истих у складу са важећом законском регулативом
(унети у текст плана)
Свим објектима у обухвату плана мора бити обезбеђен прилаз са јавне површине, односно
непосредни приступ на јавни пут у ширини која испуњава критеријуме за проходност
меродавног возила сходно Правилнику возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара (''Сл.лист СРЈ'' бр.8/95).
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Кота терена, односно кота колско – пешачког прилаза на грађевинској парцелине не сме
бити нижа од коте тротоара на регулационој линији. Правило је да се кота заштитног
тротоара око објекта и кота тротоара на месту улаза у објекат нивелационо ускладе са
котом тротоара на регулационој линији, на начин да се обезбеди одводњавање
површинских вода слободним падом према улици.
Денивелација у виду степеника, од регулационе до предње грађевинске линије није
дозвољена. Денивелација се савлађује унутар објекта.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према суседној
парцели. Насипање терена на суседној парцели не сме угрозити објекте на суседним
парцелама. При пројектовању је обавезна примена одредби из Правилника о техничким
стандардима приступачности (''Сл.гласник'' бр.19/2012)
Државни пут IБ реда број 20
У складу са Уредбом о категоризацији државних путева (''Сл.гл. РС'', бр. 105/2013,
119/2013 и 93/2015) и пратећим Референтним системом мреже државних путева РС,
новембар 2017. године, у обухвату предметног плана се налазе следећи објекти из наше
надлежности:
•
Државни пут IБ реда број 20 веза са државним путем А3 – Сремска МитровицаБогатић – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци), на
деоници број 02003 од почетног чвора број 2003 Сремска Митровица (Дреновац) код km
5+621 до завршног чвора број 2004 граница АПВ (Ноћај) код km 15+168, а у обухвату
плана до km 6+029 до km 6+543.
Планска решења морају бити усклађена са важећом планском и пројектном
документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току на
предметном подручју, као и са документацијом за коју је ЈП ''Путеви Србије'' издало
услове и сагласности.
Елементи пута и раскрснице морају бити у складу са законом о путевима и са
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута (''Сл.гласник РС'', бр.50/2011).
Обезбедити приоритет безбедног одвијања саобраћаја на државном путу.
Сачувати коридор за реконструкцију, односно двострано проширење коловоза државног
пута IБ реда на 7.7m (без издигнутих ивичњака), односно 7.0m(са издигнутим
ивичњацима), односно са важећом законском регулативом.
У складу са чланом 45. Закона о путевима (''Сл.гласник РС'', бр.41/18 и 95/18-др.закон)
управљач државног пута је дужан да приликом реконструкције државног пута смањи број
раскрсница и саобраћајних прикључака, прилазних и некатегорисаних путева на државни
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пут на најмањи могући број, а у циљу повећања капацитета и повећања нивоа безбедности
саобраћаја на државном путу.
Постојећи саобраћајни прикључак код km 6+273 се задржава уз обавезу евентуалне
реконструкције, у складу са овим условима.
Предложеним решењем је планирано проширење постојећег радног комплекса за који
постоји саобраћајни прикључак на државни пут на стационажи km 6+273. За предметни
саобраћајни прикључак је у претходном периоду израђена документација у складу са
условима ЈП „Путеви Србије“ али није исходована и употребна дозвола. Овим планом је
предвиђено задржавање постојећег саобраћајног прикључка наДржавни пут IБ реда број
20 на стационажиkm 6+273.
У постојећем стању на стационажи km 6+206 се налази саобраћајни прикључак
некатегорисаног пута који повезује мрежу некатегорисаних гравитирајућих парцела са
постојећом пољопривредном наменом. Планом је предвиђено промена трасе
некатегорисаног пута и померање прикључка на државни пут на стационажи km 6+029, на
источној граници обухвата плана.
Приликом израде пројектне документације за изградњу саобраћајног прикључка,
на државни пут, пројектовано решење мора бити засновано на принципу максималног
уклапања перспективног решења у будући ниво изграђености пута.
Пројектно-техничка документација саобраћајног прикључка на државни пут мора
бити у складу са следећим:
− Саобраћајни прикључак (раскрсницу) предвидети са геометријом у складу са
очекиваним саобраћајним оптерећењем, полупречницама лепеза у складу са
кривом трагова меродавног возила(минимално комунално возило), прописаним
линијама прегледности на саобраћајном прикључку према просторним условима
предметне локације, након извршене анализе саобраћајног повезивања обострано у
односу на државни пут.
− Извршити анализу будућег оптерећења планираног прикључка (раскрснице),
имајући у виду планиране намене површина које опслужује и капацитете које
обухвата задата намена површина, ранг прикључне саобраћајнице, са накнадним
опредељењем типа раскрснице – 3.3 Површинска раскрсница – Тип1, Тип 2 или
Тип 3, према Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ('' Сл. Гласник РС'', бр.
50/2011).
− У складу са чланом 37. и 38. Закона о путевима на будућем прикључку
(раскрсници), неопходно је обезбедити потребне линије прегледности у складу са
прописима.
− Дефинисати елементе ситуационог плана, подужног и попречних профила
(геометрију саобраћајног прикључка), уздужног нагиба, на основу усвојене
рачунске брзине у складу са рангом и функцијом државног пута, са адекватно
димензионисаном коловозном конструкцијом, у складу са Поглављем Х Посебни
услови изградње и реконструкције јавних путева Закона о путевима и важећом
законском и подзаконском регулативом, горе наведеним Правилником,
стандардима и прописима.
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− Саораћајно решење (прикључак, контрола приступа, проблематика постојећег и
нерспективног пешачког, бициклистичког и стационарног саобраћаја), предвидети
у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута и осталим важећим
стандардима и прописима који регулишу предметну локацију
− Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу тако да не ометају
прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о
јавним путевима.
− Саобраћајнои прикључак (раскрсница) мора бити изведен под правим углом.
− Полупречници закривљења, евентуално увођење додатних саобраћајних трака (за
укључење/искључење, траке за лево скретање) хоризонтална и вертикална
сигнализација на предметном путу, биће прецизно дефинисана приликом издавања
услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова у
складу са важећом законском регулативом.
• Положај табле за насељено место и ограничење брзине на постојећој траси
државног пута се налази западно од обухвата плана, тачније предметна деоница
ДП IБ реда број 20, се налази ван насељеног места.
− Коловоз државног пута планским решењем у оквиру границе плана, мора бити
сачуван за реконструкцију, у складу са важећом законском и подзаконском
регулативом (приказано је на попречним профилима).
− Положај постојећих и планираних аутобуских стајалишта је ван зоне ибез утицаја
на планирани саобраћајни прикључак.
− Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу
члана 33. 34. и 36. Закона о јавним путевима, тако да грађевинска линија објеката
вискоградње буде удаљена најмање 20m од границе путног земљишта, тј. 21m од
крајње тачке попречног профила пута.
− Стационарни саобраћај није предвиђен у појасу регулације државног пута.
− Обезбедити адекватно прихватање и одводњавање површинских вода уз
усклађивање са системом одводњавања државног пута.
− Планом је предвиђена ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА којом ће се постојећи некатегорисани
пут изместити на источну границу плана на km 6+029. На овај начин остварује се
повољнији положај саобраћајног прикључка којим ће се повезати парцеле у залеђу
обухвата плана.
− Закон о путевима предвиђа коловоз приступне саобраћајнице ширине најмање 5m и
истог коловозног застора као државни пут у дужини од 40m.
− Приликом израде пројектне документације саобраћајни прикључак предвидети у
складу са чланом 41. став 2. тачка 1.,42,43 и 2., чланом 44. став 1. Закона о
путевима.
− Планом су прецизно дефинисана прикључна места. Нови садржаји могу се
повезивати на предметна прикључна места путем сервисних саобраћајница.
Општи услови за постављање инсталација
• Предвидети двострано проширење дравног пута на пројектовану ширину и изградњу
додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и
изградње додатних раскрсница.
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• Траса предметних инсталација мора се пројектно ускладитиса постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.
Услови за паралелно вођење инсталација
• Предметне инсталације планирати на удањености минимално 3,00 m од крајње тачке
попречног профила пута– ножице насипа трупа пута, или спољње ивице путног
канала за одводњавање, изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се не
ремети режим одводњавања коловоза.
• На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита инсталација и трупа државног пута.
• Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа и
кроз јаркове.
Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем
• да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.
• -заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута, изузетно ивице реконструисаног коловоза увећана за по
3,00 m од сваке стране
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50m,
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање аутопута, од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи
1,20 m.
• приликом постављања надземних инсталација водити рачуна да се стубови поставе
на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7m од највише
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
Планом је предвиђено ситуационо-нивелационо уклапање коловоза планиране
саобраћајнице на коловоз државног пута.
Образложење планираног саобраћајног решења
Са обе стране државног пута се налазе радне зоне. Простор обухвата плана окружује
углавном пољопривредно земљиште, а са северне стране државног пута налази се радна
зона САЛАШ НОЋАЈСКИ 1 за коју је усвојен ПДР и која је у фази
реализације.Наведеним ПДР-е је предвиђена сервисна саобраћајница, паралелно са
Државним путем IБ реда број 20 и њено саобраћајно повезивање са Улицом Светог Саве у
Мачванској Митровици.Сервисна саобраћајница и наведена улица формирају раскрсницу,
а затим преко заједничке, постојеће саобраћајнице, остварују саобраћајни прикључак на
Државни пут IБ реда број 20 на стационажиkm 6+729-постојећи саобраћајни прикључак
стамбеног насеља.
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Предлог управљача пута је да се преиспита могућност да се на исти начин планира
сервисна саобраћајница у новој радној зони и да се за обе радне зоне преко сервисних
саобраћајница формира једна правилна четворокрака раскрсница,преко које ће се повезати
на државни путније могућа, првенствено, због постојеће бензинске станице која се налази
на западној граници обухвата плана, на стационажи km 6+573.
У том контексту, уважавајући стање на терену као и стечене планске обавезе и
примењујући најрационалнији приступ у планирању типа и броја прикључака на државни
пут, предвиђен је само један саобраћајни прикључак на државни пут на месту постојећег
саобраћајног прикључка на стационажи km 6+273 и померање постојећег прикључка
некатегорисаног пута са стационаже km 6+207 на стационажу km 6+029. На овај начин, за
целу радну зону предвиђен је само један саобраћајни прикључак на државни пут.
Померањем постојећег саобраћајног прикључка некатегорисаног пута, остварена је већа
међусобна удаљеност наведена два прикључка,која је овим планом већа од 250m.
5.2. Водопривредна инфраструктура
5.2.1. Снабдевање водом
На предметној локацији са северне стране саобраћајнице изведена је водоводна мрежа
ТПЕ ДН 90mm до парцеле бр.2243 к.о. Салаш Ноћајски на којој је изведен прикључак на
водоводну мрежу. Уколико се планира парцелација и формирање јединствене парцеле
унутар парцеле ће се извршити продужетак изведених инсталација ради обезбеђења
водоснабдевања планираних објеката. Уколико парцеле буду независне потребна је израда
новог прикључка на мрежу, тако да би био потребан продужетак водоводне мреже у
дужини од 70 – 100 m до предметне парцеле да би се створили технички услови за
прикључење планираног комплекса објеката на водоводну мрежу.
Општи услови прикључења корисника на комуналну инфраструктуру (водовод):
На основу Одлуке о водоводу изашле у ''Сл.листу Града Сремска Митровица'' бр.9/2005,
9/2011, 13/2009 и 5/2014 потребно је израдити пројекат прикључка на водоводну мрежу у
ЈКП ''Водоводу'', на основу којег се издају Услови за раскопавање јавних површина у ДОО
''Сирмијум пут'', те се склапа Уговор о комуналном опремању у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица уз Решење о прикључењу
објеката које се издаје у Градској управи за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица. Извођење радова на прикључењу објеката на
водоводну мрежу је у искључивој надлежности ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица.
Унутрашње водоводне инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП ''Водовод''.
5.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
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Систем одвођења отпадних санитарних вода јавном фекалном канализацијом није решен
на предметној локацији, тако да отпадне воде из комплекса решити преко водонепропусне
индивидуалне септичке јаме која ће се лоцирати на мин. 5m од објекта у оквиру предметне
парцеле.
У оквиру обухвата Плана нема постојеће атмосферске канализације.
Атмосферске воде са предметне локације (кровне површине,бетонски платои) упуштати у
природни реципијент,односно упуштати на зелене површине у оквиру парцеле,а у свему
према пројектној документацији и условима Градске управе за инфраструктуру и имовину
Града Сремска Митровица.
5.3.

Електроенергетска мрежа и постројења

Простор у обухвату плана је предвиђен за проширење постојећег радног комплекса у
смислу повећања капацитета и изградњу додатних планираних објеката.Потребно је на
постојећем комплексу саградити још једну ТС-у капацитета 400kBA, са прикључним
водом 20kB. Обезбедити трасе и коридоре за будуће напојне електроенергетске водове.
5.4.

ТТ мрежа

Простор у обухвату плана је предвиђен за проширење постојећег радног комплекса у
смислу повећања капацитета и изградњу додатних планираних објеката.
Телеком Србија на предметној локацији
инфраструктуру коју чине оптички каблови.
5.5.

има

изграљену

телекомуникациону

Зелене површине

Уређење планираних зелених површина планира се подизањем и очувањем заштитног
зеленила.
Зеленило у јавној намени
Зеленило у јавној намени уредити као травнате површине дуж обе стране државног пута.
Зеленило у осталој намени
Планирани радни комплекс ће се адекватно озеленити у циљу стварања повољног
микроклимата, што подразумева првенствену заштиту од повећане радијационе
температуре због великих бетонских површина, као и заштиту од доминантних ветрова.
Дуж ограде са југоисточне и југозападне стране планираног комплекса планира се
поставка лишћара и жбунастих врста зеленила. Такав вид ограде, осим визуелне препреке,
имаће и заштитну функцију од доминантних ветрова. Може се користити и одређен
проценат четинара, око 30%, због заштите у зимском периоду.
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За све зелене површине, бирати биљне врсте чији омотач плодова не изазива
проклизавање (Дивљи кестен -Aesculus hippocastanum ) врсте чији плодови не оштећују
аутомобиле (врсте из рода Prunus: Црвенолисна шљива - Prunus cerasifera; Црвенолисна
трешња – Prunus x cistena), као и врсте чији коренов систем не подиже асфалт и стазе
(Липа-Tili sp., Бела топола- Populus alba).
Приликом формирања зеленила и уређења зелених површина избегавати примену
инвaзивних врста током уређења зелених површина и подизaња заштитног зеленила. На
овом подручју сматрају се инвазивним врстама следеће биљне врсте: циганско перо
(Asclepis syriaca), јасенолики јавор (Acer negundo), кисело дрво (Alianthus glandulosa ),
багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentlis), дафина (Elegnus
angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledithia
triachantos), жива ограда (lycium halinifolium), петолисни бршљен (Parthenocisus inserta),
касна смреза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynoria syn.Fallopia japonica), багрем
(Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).
5.6.

Сакупљање и одношење отпада

Одношење отпада је организовано од стране Јавно комуналног предузећа “Комуналије“
Сремска Митровица на Регионалну депонију комуналног отпада са центром за рециклажу,
удаљену 5км од Сремске Митровице која се налази у селу Шашинци.
Капацитет овог центра је за гравитационо подручје од преко 200 000 становника (Сремска
Митровица, Шабац и у планском периоду и општина Богатић) са годишњом количином
отпада од 140 890 м3.
Основни предуслови за несметано прикупљање и изношење комуналног отпада унутар
обухвата Плана су:
• Саобраћајнице за прилаз контејнерским местима требало би да имају минималну
ширину 3,6m, висину пролаза 4,0m и носивост коловоза већу од максималне
носивости специјалних возила-смећара, чија је просечна бруто тежина 18 тона;
• У случају потребе за одлагањем комуналног отпада планирати једну или више
канти запремине 120 l или контејнере запремине 1,1m3. Предвиђена места морају
бити у нивоу коловоза или са обореном ивицом према коловозу, због
покретљивости контејнера или канте и лакше манипулације истим.
• За планирани објекат, број и врста судова за одлагање секундарних сировина
(папир, пластика, метал) зависи од делатности која се организује.
• Отпад из производње решаваће се у складу са технолошким поступком у складу са
постојећом и планираном наменом комплекса.
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6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
6.1. Заштита непокретних културних добара
На простору обухвата Плана нису констатована археолошка налазишта-локалитети, тако да
важе опште мере заштите археолошког наслеђа.
С обзиром да се предметно подручје налази у трећој зони заштите НКД Сирмијим –
утврђени су следећи услови мере заштите које су у складу са Условима Републичког завода
за заштиту споменика културе 0101/бр.4/836 од 29.04.2011. године.
За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите:
- Обавезно је прибављање услова и мара заштите по сваком захтеву Инвеститора за
изградњу;
- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе овог Завода приликом
извођења земљаних радова на изградњи;
- Обавезно стварање зоне заштитног зеленила дуж границе обухвата Плана;
- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у
Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и
да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109.
став 1. Закона о културним добрима;
- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања
локације;
- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и
чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;
- Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе
у Сремској Митровици.
6.2.

Заштита природних добара

На простору обухвата Плана нема заштићених природних добара или оних који су
предвиђени за заштиту.
Уколико се у току радова пронађу геолошка или палеонтолошка документа која би могла
представљати заштићену природну вредност, иста пријавити надлежном Министарству
као и да се предузму све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.
Заштита, уређење и развој предела - подразумева очување изворних одлика, идентитета
и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности. У складу са
Европском конвенцијом о пределу заштиту је потребно спроводити кроз: заштиту свих
заступљених типова предела, кроз очување и одржавање значајних или карактеристичних
173

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

обележја предела која су проистекла из природне конфигурације, или људске активности;
управљање пределима кроз поступке којима се, из перспективе одрживог развоја,
обезбеђује редовно одржавање предела; стварање услова за спровођење предеоне
политике (општих принципа, стратегија и смерница, дефинисаних од стране надлежних
органа), која омогућава предузимање одређених мера у циљу заштите, управљања и
планирања предела.
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби:
− Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/2009,
72/2009, 43/2011 – одлука УС);
− Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр,
135/04, 88/2010.);
− Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/04.
35/2009.);
− Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС" бр.
54/92) и других важећих прописа у овој области.

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода и уништавања од утицаја на
уређење и изградњу простора Плана подразумевају придржавање одредби:
− Закона о заштити од пожара ("Службени лист РС" бр. 37/88) и ("Службени гласник
РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005, 11/2009 и 20/2015.),
− Правилника о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу
за гашење пожара («Службени лист СФРЈ» бр. 39/91),
− Правилника за електроинсталације ниског напона («Службени лист СРЈ» бр. 28/95)
− Правилника о заштити објеката од атмосферских пражњења («Службени лист СРЈ»
бр. 11/96),
− Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичком подручју («Сл. лист СФРЈ» бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90),
− Закона о одбрани («Службени гласник РС» бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 и 48/94,
116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015.) и других важећих прописа и норматива
везаних за ове области.
− Претходним условима заштите од пожара не постоје посебни услови осим да се
граде саобраћајнице одговарајуће ширине и носивости за несметан приступ и
пролаз ватрогасних возила и њихово маневрисање за време гашења пожара. Услови
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Министраства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту
бр.09/30/2 бр. 217-12900/17, од 20.09.2017. године. Потребно је приликом
планирања и касније приликом пројектовања придржавати се Закона о заштити од
пожара и свих правилника који третирају ову област.
Заштита од елементарних непогода техничко-технолошких удеса и организација
простора од интереса за одбрану земље базира се на минимизацији ризика по
људско здравље и животе, природне и створене вредности, као и на санацији
простора који су евидентно угрожени овим појавама. У зависности од процене
степена угрожености, планирање и уређење простора за потребе одбране,
подразумева примену одговарајућих просторних и урбанистичких мера.
Просторна решења и планирана изградња обухваћеног подручја мора бити
урађена у складу са законском регулативом из области заштите од пожара,
заштите од елементарних непогода и заштите у случају потреба значајних за
одбрану.
Према сеизмолошкој карти, подручје је угрожено земљотресом јачине 70МЦС. Како
би се објекти заштитили од оштећења од земљотреса, а поготово индустријски
објекти
да би се избегли акциденти, потребно је приликом планирања,
пројектовања и изградње објеката применити све Законом прописане мере
заштите које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих трусних
поремећаја јачине 70МЦС. Новопланиране садржаје реализовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са Правилником о
привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у
високоградњу у сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 39/64).
Заштиту од пожара за предметне садржаје извести тако да се обезбеди немогућност
ширења пожара, у складу са Законом о заштити од пожара. Планом су обезбеђени
приступи противпожарним возилима до свих грађевинских парцела.
Водити рачуна о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућих трансформаторских станица. Ради предупређивања заштите од
пожара потребно је обезбедити алтернативну саобраћајну
приступачност,
лимитирану спратност и густину изграђености, и адекватну међусобну
удаљеност објеката. Објекте треба градити од негоривих материјала (опеке,
бетона и сл.). Поред тога конструкција објеката треба да буде прописане
сеизмичке отпорности, а елементи конструкције треба да имају одређени
степен ватроотпорности који одговара пожарном оптерећењу. Услови везани за
заштиту од елементарних непогода такође подразумевају примену истих мера,
уз додатне мере (снегобрани, ветрозаштитне шумске и вештачке баријере,
громобрани, итд.).
Подручје насеља Сремска Митровица спада у зону угрожену земљотресима јачине
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VII МЦС. Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа
асеизмичког пројектовања објекта, односно примену сигурносних стандарда и
техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким
нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима
(«Службени лист СФРЈ» број 31/81, 49/83, 21/88 и 52/90).
У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да овај орган нема посебних услова
у погледу мера заштите од пожара, као и да је у фази пројектовања и изградње
предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима,
потребно применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима,
техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област
заштите од пожара.
Издати услови у погледу мера заштите од пожара могу бити саставни део
локацијских услова , на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које
је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл. 138 Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
123/14 и 145/14).
Пре издавања локацијских услова потребно је од стране надлежног за заштиту од
пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија
сходно чл. 16. Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник РС'', бр. 35/15 и 114/15)
узимајући у обзир да због специфичности објеката План детаљне регулације не
може садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу
објеката, односно све услове заштите од пожара и експлозија.

9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Енергетски објекти се граде у складу са Законом којим се уређују услови и начин уређења
простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката,
техничким и другим прописима, а по претходно прибављеној енергетској дозволи која се
издаје у складу са овим Законом. Енергетска дозвола се подноси уз захтев за издавање
грађевинске дозволе. Енергетска дозвола се прибавља за изградњу
објеката за
комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у термоелектранама - топланама
електричне снаге 1 МW и више и укупне топлотне снаге 1 МW и више. Енергетска дозвола
није потребна за изградњу енергетских објеката који се граде у складу са Законом којим се
уређује јавно-приватно партнерство и концесије. Новим Законом о планирању и изградњи
прецизно су дефинисани најважнији појмови унапређења енергетске ефикасности и
енергетских својстава објеката, односно то се односи на:
• смањењепотрошње
свих
врста
енергије,
уштеду
енергије
и
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обезбеђењеодрживеградње применом техничких мера, стандарда и услова
пројектовања, планирања и изградње објекта,
стварно потрошену или оцењену количину енергије која задовољаваразличите
потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем објекта (то укључује
грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење).

Сагласност нашој националној стратегији, један од пет основних приоритета је
рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у
производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије од крајњих корисникауслуга.
Ако је енергија потребна за грејање, припрему топле воде, вентилацију и климатизацију
објекта као и унутрашњу расвету у дозвољеним границама објекат се оцењује као
енергетски ефикасан.
Нови Закон је предвидео енергетско сертификовање зграда. Енергетски сетификат зграде
мора да садржи референтне вредности како би се потрошачима омогућила енергетска
својстава зграде као и препоруке за економски повољнопобољшање енергетских својстава
зграде. Енергетска ефикасност објекта постаје његова битна предност на тржишту
некретнина. Мера постигнуте ефикасности сертификује се атестом на основу прописаних
и остварених вредности термичке заштите објекта и утрошене енергије за грејање и остале
потребе зависно од намене. Кључни показатељ је годишњапотрошња енергије сведена на
површину стамбеног објекта. Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта
који одређују његову меру изложеностиспољашњим климатским утицајима (температура,
ветар,
влага,
сунчево
зрачење).
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта као и одговарајућим
избором конструктивних и заштитних материјала, може се постаћи енергетска повољност
објеката.
Енергетска ефикасност се постиже и коришћењем ефикасних система грејања,
вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење
отпадне топлоте и обновљених извора енергије колико је то могуће.

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

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

радно-производних објеката, услужних објеката и
минимално потребне инфраструктурне мреже и објеката који су неопходни за
функционисање планираних појединачних комплекса.

У обухвату Плана није дозвољена изградња чисто стамбених објеката и објеката са
штетним утицајем на животну средину. У планираном комплексу је могуће становање
само као пратећа намена – наменски стан за чувара.
1.2.

Правила грађења на површинама претежне намене

Правила грађења израђују се за претежну намену, односно зоне у обухвату плана, а односе
се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање
локацијских услова на укупном земљишту обухваћеном Планом.
Правила грађења утврђују се према месним приликама или у складу са актом којим се
уређују општи услови о парцелацији и изградњи.
Правила грађења у зависности од врсте планског документа могу да садрже и друге услове
архитектонског обликовања, материјализације, завршне обраде, колорита и друго.
Општим правилима изградње дефинишу се основни урбанистички параметри којима су
исказане максималне могућности изградње.
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Степен заузетости парцеле представља однос површине под објектима у односу на
површину парцеле и исказује се процентуално. Под површином под објектима
подразумева се збир површина бруто исказане површине габарита објеката на парцели.
Претежна планирана намена простора у обухвату плана : радна зона, радно-пословна зона
пословање и производња. Урбанистичке мере за постизање минималног утицаја основне
делатности су правилно димензионисање оптималних капацитета планираних објеката и
застртих површина.
Планира се да простор радне зоне, радно-пословна зоне и пословне зоне буде чисто
пословне намене (нема становања). Намене објеката комплекса су оне које неће
угрожавати животну средину, природне и створене вредности.
Планиране су следеће намене : објекти за призводњу сточне хране, пружање услуга,
складиштење производа, трговину, шпедицију и слично.
Комплекс се организује на сопственој парцели ( приступ, улаз, излаз, паркирање,
манипулативне површине, објекти, инфраструктура – шахтови, јаме, цистерне, уређаји за
пречишћавање и сл.)
У зонама зеленила нису планирани објекти али је могућа изградња инфраструктуре како је
планом предвиђено.
Није дозвољена изградња стамбених објеката (осим наменских станова за чувара) и
објеката са штетним утицајем на животну средину.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине максимално до 2,2 m.
Ограда и стубови ограде постављају се на удаљености од минимално 1m од међне линије.
Ограда мора бити транспарентна , односно комбинација пуне и транспарентне.
Минимални степен комуналне опремљености
Саобраћајни приступ, водовод, струја и канализација.
Обавеза прикључка на канализациону мрежу (током прелазног периода и активности
изградње интегрисане канализације, неопходно је градити хигијенске непропусне
септичке јаме).
Услови за формирање грађевинске парцеле
− Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са решеним приступом
јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за
изградњу.
− Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу
са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
− Свака катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и
површину који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и
техничким прописима и која има приступ јавној саобраћајној површини.
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− Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника
односно корисника земљишта.
− Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу правила
парцелације дефинисаних овим планом детаљне регулације.
− Минимална величина је 3000 m 2

Изграђеност грађевинске парцеле
Градња објеката у радном комплексу ограничена је степеном заузетости од 70% и
индексом изграђености 0,8. Највеће дозвољене вредности индекса изграђености и степена
заузетости се не могу прекорачити, а могу се реализовати мање вредности. У степен
заузетости парцеле урачунавају се простори нискоградње у функцији технолошког
процеса комплекса.
У оквиру комплекса неопходно је обезбедити минимално 30% озелењене површине.
Услови за уређење
Све планиране садржаје извести тако да се у што мањој мери наруши природни амбијент.
Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати.
Објекте и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да се
уклопе у природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери за
завршну обраду (дрво, камен, опека).
Архитектонско-естетско решење објеката у радној зони мора бити пројектовано за
конкретну намену и примерено непосредном окружењу, савременом начину живота и
захтевима које поставља савремена архитектура. Планира се коришћење трајних савремених
и квалитетних материјала.
Могућа је примена монтажног типа градње објеката.
У оквиру комплекса и објеката нивелационо регулационим решењима омогућити несметано
континуално хоризонтално и вертикално кретање хендикепираних и инвалидних лица.
Грађевинска линија одређена је овим планом у односу на међне линије суседних
парцела, и то, на удаљености од минимално 10m од регулационе линије постојећег или
планираног некатегорисаног пута као и на минималној удаљености 10m од међне линије
парцеле на југозападној страни са пољопривредном наменом. Грађевинска линија у односу
на државни пут је дефинисана тако да најближи садржаји објеката високоградње морају
бити удаљени минимално 20m од ивице земљишног појаса државног пута I реда. Поред
наведеног, приликом даље израде пројектно-техничке документације за изградњу објеката
у оквиру радне зоне, морај се обезбедити заштитни појас и појас контролисане изградње
на основу члана 33. 34. и 36. Закона о путевима(„Сл.гл.РС, број 41/18).
Удаљење објеката од бочне и задње ивице парцеле
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Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не мање
од 10m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 5m.
Висина објеката
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност:
−
складишни простори П+0, евентуално П+1,
−
помоћни објекти П+0.
Код радних објеката у складу са технолошки поступком одређује се највећа дозвољена
висина објеката.
Дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су
инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни
стубови.
Изградња оваквих објеката је унутар грађевинских линија. Дозвољена висина за рекламне
стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према
технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је прибавити мишљење и
сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја.Овакви посебни
објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и, да не ометају
значајно сагледивост објеката.
Зеленило у оквиру радне зоне
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављене од
компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити између
комплекса и управно на правац доминантних ветрова. Кроз израду Процене утицаја на
животну средину, у односу на планирану делатност, по потреби одредити озелењавање као
меру заштите.
На комплексима радне зоне планирају се зелени заштитни појасеви уз ограде самих
комплекса. Улазни делови и простори уз управне зграде, треба да су обрађени
декоративним зеленилом, а све слободне површине треба употпунити декоративном
вегетацијом.
Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини
комплекса: минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5ha -30%, за
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комплексе 1-5ha - 25%, за комплексе 0.2-1ha - 20%, од чега компактна пошумљена површина
износи минимално пола од укупног зеленила.
Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније.
1.3.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање

Саобраћајни прикључакза радну зону је предвиђен са једним саобраћајним прикључком на
Државни пут IБ реда број 20. Све остале парцеле се морају путем интерне саобраћајне мреже
повезати на планирани саобраћајни прикључак. Не постоји могућност за формирање нових
саобраћајних прикључака на државни пут.
За објекте повећаног ризика од пожара мора се обезбедити приступни пут за ватрогасна
возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризикa од пожара ("Сл.
Лист СРЈ", број 8/95).
Паркирање за моторна возила се планира у оквиру комплекса радне зоне , на осталом
грађевинском земљишту. У оквиру регулационог појаса државног пута, на јавној површини,
не могу се планирати површине за паркирање моторних возила за потребе радне зоне.
Паркирање посетиоца треба да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде добро
приступачно и сагледиво. На паркинг површинама се препоручује садња дрвореда у функцији
стварања заштитног хлада.
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати
претоварно- манипулативне површинеи паркинг површине за теретна возила.
1.4. Услови прикључења објеката на комуналну инфраструктуру
1.4.1. Услови прикључења објекта на водоводну мрежу
На основу Одлуке о водоводу изашле у ''Сл.листу Града Сремска Митровица'' бр.9/2005,
9/2011, 13/2009 и 5/2014 потребно је израдити пројекат прикључка на водоводну мрежу у
ЈКП ''Водоводу'', на основу којег се издају Услови за раскопавање јавних површина у ДОО
''Сирмијум пут'', те се склапа Уговор о комуналном опремању у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица уз Решење о прикључењу
објеката које се издаје у Градској управи за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица. Извођење радова на прикључењу објеката на
водоводну мрежу је у искључивој надлежности ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица.
Унутрашње водоводне инсталације иза главног водомера не одржава ЈКП ''Водовод''.
Обухват плана не налази се у непосредној зони санитарне заштите изворишта водовода у
Сремској Митровици. Ниво подземних вода налази се на 1,50 – 2,5 m испод коте терена.
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1.4.2. Услови прикључења објеката на мрежу фекалне канализације
Систем одвођења отпадних санитарних вода јавном фекалном канализацијом није решен
на предметној локацији, тако да отпадне воде из комплекса решити преко водонепропусне
индивидуалне септичке јаме која ће се лоцирати на мин. 5m од објекта у оквиру предметне
парцеле.
1.4.3. Услови прикључења објеката на атмосферску канализацију
Атмосферске воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара II класи воде могу се без
пречишћавања одвести у атмосферску каналаизацију, околне површине, ригол и др., путем
уређених испуста који су осигурани од ерозије.
За атмосферске воде са зауљаних и запрљаних површина (паркинг, манипулативне
површине), пре улива у природни реципијент, предвидети одговарајући предтретман
(сепаратор уља, таложник).
1.4.4. Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу
Потребно је на постојећем комплексу саградити још једну ТС-у капацитета 400kBA, са
прикључним водом 20kB. Обезбедити трасе и коридоре за будуће напојне
електроенергетске водове.
1.4.5. Услови прикључења објеката на ТТ мрежу
Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а
на основу услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати
телекомуникациони коридор уз будуће саобраћајне коридоре на подручју обухваћеном
планом детаљне регулације, без обзира на ранг пута.
Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø110 mm на местима укрштања траса са
коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама телекомуникационих
објеката, како би се избегла накнадна раскопавања.
За потребе полагања приводног бакарног/оптичког кабла (ЕКМ), потребно је обезбедити
приступ прдметном објекту путем приводне тк канализације. На предметној парцели (на
граници са јавном површином) изградити монтажно окно (препоручујемо) и приводну
канализацију минималног капацитета 1х Ø50 mm од окна до подрума објекта. Условљену
цев тк канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном
растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања цеви водити рачуна о углу
савијања цеви, за цеви Ø100 mm полупречник кривине треба да износи Р>5m ради
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несметаног полагања тк кабла. Од места уласка цеви (увода) цеви у објекат, обезбедити
пролаз каблова по кабловском прегалу до места у којима је потребно монтирати опрему и
у коме се налази завршна концентрација инсталација, односно дистрибутивних ормана. У
овом орману/просторији свести све унутрашње инсталације (обично је то у холу објекта).
Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је у сарадњи са надлежном
службом ''Телеком Србија'' извршити трасирање и обележавање трасе постојећих каблова
помоћу инструмената трагача каблова како би се дефинисали тачан положај и дубина
телекомуникационих каблова, да би се затим одредио начин заштите постојећих
телекомуникационих каблова уколико су угрожени.
Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на прописном
растојању у односу на трасе планираних објеката ЕКМ. У складу са важећим
правилником, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња инфраструктурних
инсталација других комуналних предузећа изнад и спод планиране кабловске
канализације ЕКМ, осим на местима укрштања.
Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката или прекида
телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да
предузећу ''Телеком Србија'' а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове
санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја).
Грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање саобраћаја ЕКМ, као
и приступ објектима ЕКМ, ради редовног одржавања или евентуалних интервенција.
Пројектант, односно извођач радова, је у обавези да поштује важеће техничке прописе у
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката
електроенергетских комуникација. Унутар заштитног појаса ние дозвољена изградња и
постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа
изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације електронске
комуникационе мреже, осим на местима укрштања, као ни извођења радова који могу да
угрозе функционисање електронских комуникација.
Уколико у току важења услова настану промене које се односе на ситуацију трасе –
локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да затражи измену услова.
2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ
Складишни и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није
непосредно окренут потенцијалним корисницима.
Помоћни објекти који су у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је
саграђен главни пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари,
цистерне за воду и сл.) организују се у простору који није непосредно окренут
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потенцијалним корисницима.
Планирани објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу.
Изградња радних објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0.0 м. тј. за ширину
дилатационе разделнице) може се дозволити ако то технолошки процес производње
захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта, с тим да не може бити мањи од 5.0 м.
Међусобно одстојање је минимално 1/3 висине вишег објекта, а у складу са потребама
организовања противпожарног пута.
Ограђивање грађевинске парцеле
Висина ограде не може бити виша од 2,2 m.
Ограда и стубови ограде постављају се на удаљености од минимално 1,0m од међне
линије.
Ограда мора бити транспарентна , односно комбинација пуне и транспарентне.
Транспарентна се поставља на подзид висине максимално 0,3 m, а код комбинације пуне
и транспарентне, пуни део не може бити виши од 1,0 m. На огради оставити простор за
пролаз мањих животиња до величине степског ракуна.
Бочне и задње ограде могу бити и пуне у потпуности.
Ограда, стубови и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз
услов да висина те ограде не може бити виша од спољне ограде и да је обезбеђена
проточност саобраћаја.
Заштита суседних објеката
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских вода решити у оквиру
парцеле.
3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
План се директно спроводи.
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328.

Члан 3.

На основу члана 6. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени
дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени
дин. изн., 95/2018 - др. закони 86/2019 усклађени дин. изн.), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016
- др. закони 47/2018) и члана 41. Статута
Града Сремска Митровица („Сл.лист
Града Сремска Митровица“ број 3/2019 и
5/2019-испр.), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
23.12.2019.године, донела је

После члана 9. ставља се поднаслов
који гласи:
„Поступак и услови репрограма
укупно уговореног дуга“
а испод поднаслова нови чланови
који гласе:
„Члан 10.
Изузетно од одредаба ове Одлуке,
дужнику који је правно лице у стечају, а
чија је продаја имовине из стечаја довела
допокретања нове производње, може се
умањити укупан износ уговореног дуга
укључујући и рате доспеле за плаћање
са припадајућом каматом, као и рате које
у моменту ступања на снагу ове Одлуке
нису доспеле за плаћање, за 90%, уколико
је у новој производњи која је покренута
запослено више од 100 радника.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О РЕПРОГРАМУ ДУГА
И УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ

Члан 11.
О
умањењу
укупног
износа
уговореног дуга за дужнике из члана
10. ове Одлуке закључује се Споразум о
репрограму-отпусту дуга.
Дужник из члана 10. ове Одлуке
дужан је да остатак дуга по извршеном
репрограму-отпусту дуга уплати у целости
у року од 30дана од закључења Споразума.
Захтев за закључење Споразума
о репрограму-отпусту дуга подноси се
Градској управи за опште и заједничке
послове и имовину.
Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину сачиниће обрачун у
складу са поднетим захтевом.
Споразум са подносиоцем захтева
ће се закључити уколико се исти сагласи
са обрачуном Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину.“

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о репрограму дуга
и условном отпису камате („Сл.лист Града
Сремска Митровица“ број 14/2018) иза
речи „измирења“ додају се речи: „укупно
уговореног или“.
Члан 2.
После члана 1. ставља се поднаслов
који гласи:
„Поступак и услови репрограма
доспелог главног дуга и отпис камате“
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ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У
ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ
ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА АД
БРОДОГРАДИЛИШТЕ „САВА“,
У СТЕЧАЈУ, ИЗ МАЧВАНСКЕ
МИТРОВИЦЕ,
МЕТОДОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

Члан 4.
Досадашњи члан 10. ове Одлуке
постаје члан 12.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

I

Одобрава
се
прибављање
непокретности у јавну својину Града
Сремска Митровица, у поступку продаје
стечајног дужника као правног лица АД
Бродоградилиште „Сава“, у стечају, из
Мачванске Митровице, ул. Мачвански кеј
бр.77, методом непосредне погодбе.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 43-35/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II
Град
Сремска
Митровица,
ће учествовати у поступку продаје
стечајног дужника као правног лица
методом непосредне погодбе, за коју је
стечајни управник стечајног дужника АД
Бродоградилиште „Сава“, у стечају, из
Мачванске Митровице, ул. Мачвански
кеј бр.77 прибавио сагласност Одбора
поверилаца.
Имовину
стечајног
дужника
као
правног лица који је предмет продаје
чини непокретна имовина и дугорочни
финансијски пласмани наведени у продајној
документацији стечајног дужника.

329.

На основу члана 27. став 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016
др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), на
основу члана 41.став 1. тачка 20. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019),
и члана 20. став 1. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у
јавној својина Града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.17/2016), Скупштина града Сремска
Митровица, на својој седници одржаној
данa 23.12.2019. године, донела је

III
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Депозит у износу од 13.087.264,50
динара, за учешће у продаји стечајног
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приликом продаје стечајног дужника
непосредном погодбом које је планирано за
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330.

22.01.2020. године.
Средства
за
прибављање
непокретности, односно стечајног дужника
као правног лица предвиђена су буџетом
Града Сремска Митровица за 2020. годину.

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору („Службени гласник
РС“, број 68/2015, 81/2016 – Одлука
УС и 95/2018), 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
23.12.2019.године, донела је

IV
Ради спровођења поступка непосредне
погодбе Скупштина Града ће формирати
комисију која ће учествовати у поступку
продаје стечајног дужника методом
непосредне погодбе, која ће дати понуду
која не може бити мања од износа депозита
нити већа од 20.000.000,00 динара.
Овлашћује се Градоначелник, да
у име Града Сремска Митровица, након
окончања поступка приступи закључењу
купопордајног уговора , а након уплате
купопрадајне
цене
Град
Сремска
Митровица стиче право на упис власништва
над основним капиталом горе наведеног
правног лица у Регистру привредних
субјеката.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ
ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

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

Члан 1.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-409/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица				

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 и 12/2019),
мења се члан 4. тако да сада гласи:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ
У ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ОБЛИЦИМА КОЈИ
ЧИНЕ 2019
Број
18
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23. децембар
СИСТЕМ ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
број запослених
на
У„Максималан
Одлуци о максималном
броју запослених
на неодређено време у организационим
неодређено
време
у
организационим
облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2017. годину („Сл. лист
Града Сремска
број 12/2017,
облицима
који Митровица“,
чине систем
локалне13/2017, 18/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018,
13/2018
и
3/2019),
мења
се
члан
4.
тако
да сада
самоуправе Града Сремска Митровица
у гласи:
„Максималан
број
запослених
на
неодређено
време у организационим облицима који чине
смислу члана 2. ове Одлуке, је:
систем локалне самоуправе Града Сремска Митровица у смислу члана 2. ове Одлуке, је:
1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ, СЛУЖБЕ И ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Назив организационог облика:
Максималан
запослених
1.1. Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
71
1.2. Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката
15
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
26
1.8. Стручна служба скупштине Града
3
1.9. Градско правобранилаштво
2
Назив организационог облика:

2. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

2.1 ЈП за послове урбанизма – „Урбанизам“ Сремска Митровица
2.2 ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица
2.3 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица
2.4 ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица
2.5 ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица

Назив организационог облика:

3. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

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

број

Максималан број
запослених
14
165
176
37
31

1

Максималан број
запослених
4
6
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
189
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

пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица
4. УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Назив организационог облика:
Максималан број
запослених
18
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТСремска
ГРАДАМитровица
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар
2019
4.1.Број
Библиотека
„Глигорије
Возаровић“
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
12
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
Назив

6. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

Максималан број
запослених
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Члан 2.
У свему осталом Одлука остаје неизмењена.
Члан 2.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
У свему осталом Одлука остаје
Број: 021-99/2019-I
неизмењена.
Дана: 23.12.2019.године
2
Сремска Митровица
						
Члан 3.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
Ова Одлука ступа на снагу осмог
маст.инж.менаџмента, с.р.
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
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331.

Образложење

На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“ бр.3/2019
и 5/2019) и предлога Одбора за одређивање
предлога назива улица, тргова заселака и
делова насељених места, Скупштина града
Сремска Митровица, на својој седници
одржаној данa 23.12.2019.године, донела је

Боља организација посла у појединим
организационим облицима која захтева
повећање извршилаца у оквиру једног
организационог облика а смањење броја
у другом организационом облику, а не
утичући на максималан број запослених на
неодређено време који је прописан за Град
Сремска Митровица разлог је зашто се
јавља потреба доношења Одлуке о изменама
Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у организационим
облицима који чине систем јавног сектора
Града Сремска Митровица за 2017. годину.
Градска управа за буџет и локални
економски развој Града Сремска Митровица
дала је сагласност на процену финансијских
ефеката овог општег акта, којом потврђују
да доношење Одлуке нема утицаја на буџет
Града Сремска Митровица.
Правни основ за доношење ове
Одлуке је Закон о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“, број
68/2015, 81/2016 – Одлука УС и 95/2018),
Одлука 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 Статут града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019испр.).

ОДЛУКУ
I
Деоници „Савског кеја“ у Сремској
Митровици, почев од тзв „старог понтонског
моста“ у насељу „Стари мост“ у Сремској
Митровици до зграде на адреси Променада
бр. 7, одређује се назив „Шеталиште
Славка Дубљевића“.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА
ГРАДА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 015-7/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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332.

Члан 3.

На основу члана става 1.и 3. члана
77. 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) 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
23.12.2019.године, донела је

Запослени у
Сремска Митровица:

КАДРОВСКИ ПЛАН
ЗА ОРГАНЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ЗА 2020.ГОДИНУ
Члан 1.
Кадровски план за органе града
Сремска Митровица садржи приказ
броја запослених на неодређено време,
запослених на одређено време због
повећаног обима посла и број приправника
у органима града Сремска Митровица
према звањимана дан 30.11.2019. године,
као и планирани број запослених у 2020.
години. План садржи и приказ броја
запослених у Кабинету Градоначелника.
Члан 2.
На основу Кадровског плана,
доноси се Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места,
односно измене и допуне тог правилника.
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Градска управа за ппште и заједничке ппслпве и импвину
Заппсленп

Намештеници

Службеници

Зваое

I
Службеник на
пплпжају у
групи I
Службеник на
пплпжају у
групи II

Пптребнп у 2020.гпдини

Брпј на
Систем
пдређен
Брпј на
атизпва непдређенп п временп
време на дан ппвећан
30.11.2019.гпдине пбим
ппсла
II

III

IV

Бр
пј
пр
ип Брпј пптребних на
ра непдређенп
вн
ик
а
V
VI

Брпј
планиран Брпј
их на планира Испуоава услпв за
пдређенп
пензију
них
збпг
ппвећанп приправ
г пбима ника
ппсла

VII

VIII

IX

1

1

0 0

1

0

0

0

1

1

0 0

1

0

0

0

Сампстални
саветник

10

9

1 0

12

1

0

1

Саветник

10

7

2 0

13

6

0

1

Млађи саветник

5

4

2 0

8

4

0

0

Сарадник

2

2

0 0

2

0

0

0

Млађи сарадник

16

19

0 0

3

0

0

3

Виши референт

13

13

0 0

16

1

0

0

Референт
Млађи
референт

0

0

0 0

1

0

0

0

2

2

0

3

1

0

0

Прва врста

0

0

0 0

0

0

0

0

Друга врста

0

0

0 0

0

0

0

0

Трећа врста

0

0

0 0

0

0

0

0

Четврта врста

8

8

0

9

2

0

0

3
71

3
65

3
72

2
17

0
0

0
5

Пета врста
Укупнп

1
6 0
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КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Систем
Заппсленп на дан
Зваое
атизпва
30.11.2019 гпдине
нп
2
0
Саветник
Млађи саветник
2
2
Виши референт
0
0
Референт
2
1
1
0
Млађи референт
Намештеник
1
1
четврта врста
Функципнери
ппмпћници
Градпначелника

Укупнп

5

Брпј заппслених на пдређенп време
пптребних у 2020. гпдини
3
3
2
2
1
1
5

5
13

9
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Градска управа за буџет и лпкални екпнпмски развпј
Заппсленп

Зваое

Намештеници

Службеници

I

Пптребнп у 2020.гпдини
Брпј

Брпј на
Брпј на
Систем
пдређенп
непдређенп
атизпва
времевреме на дан
нп
ппвећан
30.11.2019.гпд
пбим
ине
ппсла
II

III

Брп
планирани
Брпј
ј
Испуоава
х на
планира
услпв за
при Брпј пптребних пдређенп
них
пензију
збпг
пра на непдређенп
приправ
ппвећанпг
вни
ника
пбима
ка
ппсла

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Службени
к на
пплпжају у
групи I

1

1

0

0

1

0

0

0

Службени
к на
пплпжају у
групи II

1

1

0

0

1

0

0

0

Сампсталн
и саветник

8

8

0

0

9

0

0

0

Саветник
Млађи
саветник

17

15

2

0

20

4

0

0

2

1

1

0

2

2

0

0

Сарадник
Млађи
сарадник
Виши
референт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

5

2

0

0

Референт
Млађи
референт

3

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прва врста
Друга
врста
Трећа
врста
Четврта
врста

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

Пета врста
Укупнп

0
38

0
35

0
3

0
0

0
42

0
8

0

0
0
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Градска управа за урбанизам, прпстпрнп планираое и изградоу пбјеката
Заппсленп
Пптребнп у 2020.гпдини

Зваое

Службеници

I

Службеник
на пплпжају
у групи I

II

III

Брпј
при
пра
вни
ка

IV

V

Брпј
планирани Брпј
Испуоава
х на
планира
услпв за
Брпј пптребних пдређенп
них
пензију
на непдређенп
збпг
приправ
ппвећанпг
ника
пбима
ппсла

VI

VII

VIII

IX

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

5

4

0

0

5

0

0

1

Саветник
Млађи
саветник

5

5

1

0

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сарадник

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

3

0

0

0

Референт
Млађи
референт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прва врста
Друга врста
Трећа врста
Четврта
врста
Пета врста
Укупнп

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
1
15

0
1
14

0
0
1

0
0
0

0
1
18

0

0
0
0

0
1

Службеник
на пплпжају
у групи II
Сампстални
саветник

Млађи
сарадник
Виши
референт

Намештеници

Брпј на
Брпј на
Систем
пдређенп
непдређенп
атизпва
времевреме на дан
нп
ппвећан
30.11.2019.гпд
пбим
ине
ппсла

2
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Градска управа за здравствену и спцијалну заштиту
Заппсленп

Зваое

Намештеници

Службеници

I

Пптребнп у 2020.гпдини
Брпј

Брпј на
Брпј на
Систем
пдређенп
непдређенп
атизпва
времевремена дан
нп
ппвећан
30.11.2019.гпд
пбим
ине
ппсла
II

III

Брп
планирани
Брпј
ј
Испуоава
х на
планира
услпв за
при Брпј пптребних пдређенп
них
пензију
збпг
пра на непдређенп
приправ
ппвећанпг
вни
ника
пбима
ка
ппсла

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Службеник
на
пплпжају у
групи I

1

1

0

0

1

0

0

0

Службеник
на
пплпжају у
групи II

1

1

0

0

1

0

0

0

Сампстални
саветник

2

2

0

0

3

0

0

1

Саветник

3

3

1

0

4

1

0

0

Млађи
саветник

1

0

0

0

2

2

0

0

Сарадник
Млађи
сарадник
Виши
референт

1

1

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

6

6

0

0

6

0

0

1

Референт
Млађи
референт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Прва врста

0

0

0

0

0

0

Друга врста

0

0

0

0

0

0

0

0

Трећа врста
Четврта
врста

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
16

0
15

0
0

0
20

0
4

0
0

Пета врста
Укупнп

0
1

0

0
2
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Градска управа за пбразпваое, културу и сппрт
Заппсленп

Зваое

Службеници

I
Службеник
на
пплпжају у
групи I
Службеник
на
пплпжају у
групи II

Бр
Брпј
Брпј Исп
Брпј на пј
планирани план уоа
Брпј на
Систем
пдређенп пр
ва
х на
иран
непдређенп
услп
атизпва
време- ип Брпј пптребних пдређенп
их в за
време на дан
збпг
нп
ппвећан ра на непдређенп
30.11.2019.гпд
ппвећанпг прип пен
вн
пбим
равн зију
ине
пбима
ик
ппсла
ппсла
ика
а
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1
11

1
10

0
2

0
0

2
12

0
4

0
0

0
0

3

1

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Референт
Млађи
референт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прва врста

0

0

0

0

0

0

Друга врста

0

0

0

0

0

0

0

0

Трећа врста
Четврта
врста
Пета врста
Укупнп

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
17

0
0
14

0
0
2

0
0
0

0
0
19

0
0
5

0
0
0

0
0

Сампстални
саветник
Саветник
Млађи
саветник
Сарадник
Млађи
сарадник
Виши
референт

Намештеници

Пптребнп у 2020.гпдини
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Градска управа за ппљппривреду и заштиту живптне средине
Заппсленп

Зваое

Службеници

I
Службеник
на
пплпжају у
групи I
Службеник
на
пплпжају у
групи II
Сампсталн
и саветник
Саветник
Млађи
саветник
Сарадник
Млађи
сарадник
Виши
референт

Намештеници

Референт
Млађи
референт
Прва врста
Друга врста
Трећа врста
Четврта
врста
Пета врста
Укупнп

Брпј на
Брпј на
Систем
пдређенп
непдређенп
атизпва
времевреме на
нп
ппвећан
30.11.2019.гпд
пбим
ине
ппсла
II

III

Пптребнп у 2020.гпдини

Брпј
прип
равн
ика

IV

V

Брпј
планирани Брпј
Испуоава
х на
планира
услпв за
Брпј пптребних пдређенп
них
пензију
на непдређенп
збпг
приправ
ппвећанпг
ника
пбима
ппсла

VI

VII

VIII

IX

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

4

2

0

0

1
0

1
0

0
0

0
0

1
0

2
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
5

0
0
5

0

0
0

0
0
9

0
0
5

0
0
0

0
1
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Стручна служба Скупштине града
Заппсленп

Зваое

Службеници

I
Службеник
на пплпжају
у групи I

Брпј на
Брпј на
Систем
пдређенп
непдређенп
атизпва
времевреме на дан
нп
ппвећан
30.11.2019.гпд
пбим
ине
ппсла
II

III

Брпј
прип
равн
ика

IV

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Саветник
Млађи
саветник

1

1

1

Сарадник

Службеник
на пплпжају
у групи II
Сампстални
саветник

Млађи
сарадник
Виши
референт
Референт
Млађи
референт
Намештеници

Пптребнп у 2020.гпдини

Прва врста
Друга врста
Трећа врста
Четврта
врста
Пета врста
Укупнп

Брпј
планирани Брпј
Испуоава
х на
планира
услпв за
Брпј пптребних пдређенп
них
пензију
на непдређенп
збпг
приправ
ппвећанпг
ника
пбима
ппсла

VI

VIII

IX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
3

0
0
3

0
0
0

0
0
0

0
0
3

0
0
0

0
0
0

0
0
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Градскп правпбранилаштвп
Заппсленп

Зваое

Намештеници

Службеници

I
Службеник
на
пплпжају у
групи I
Службеник
на
пплпжају у
групи II
Сампстални
саветник

Пптребнп у 2020.гпдини
Брпј
планирани Брпј
Брпј
Испуоава
х на
планира
услпв за
прип Брпј пптребних пдређенп
них
пензију
збпг
равн на непдређенп
приправ
ппвећанпг
ика
ника
пбима
ппсла

Брпј на
Брпј на
Систем
пдређенп
непдређенп
атизпва
времевреме на дан
нп
ппвећан
30.11.2019.гпд
пбим
ине
ппсла
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Саветник
Млађи
саветник

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

Сарадник
Млађи
сарадник
Виши
референт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

Референт
Млађи
референт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прва врста

0

0

0

0

0

0

Друга врста
Трећа врста
Четврта
врста
Пета врста
Укупнп

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
2

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0

0

0
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333.

СКУПШТИНА
ГРАДА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 352-1695/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

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
23.12.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Пројекат јавно
–
приватног
партнерства,
замене,
рационализације и одржавања система
јавног осветљења применом мера уштеде
енергије на територији града Сремска
Митровица.
II
Саставни део ове Одлуке чини
Пројекат јавно – приватног партнерства,
замене, рационализације и одржавања
система јавног осветљења применом
мера уштеде енергије на територији града
Сремска Митровица.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
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ГРАДСРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
ЗАМЕНЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

новембар, 2019. године
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ОПИС ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која
служи свим становницима града Сремска Митровица, и његову потрошњу није могуће
директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код
индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергијe, трошкови
дистрибутивнoг система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета Града.
Утрошена средства за ове намене указују на то да је у наредном периоду неопходно
размотрити могућност покретања пројекта јавно-приватног партнерства (у даљем тексту:
ЈПП) са циљем замене, управљања и дугогодишњег одржавања система јавног
осветљења на територији града Сремска Митровица.
Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких
прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова,
спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен
гробља и других јавних површина.

Имајући у виду да је тренутно стање система јавног осветљења у прилично лошем
стању, те да је очекивано и поскупљење електричне енергије и повећање трошкова
дистрибутивног система, оправдано се намеће високо рангирање проблема јавног
осветљења на листи пројеката од општег значаја за становнике подручја на којем је
планирана имплементација овог пројекта.
За разматрање могућности покретања поступка јавно-приватног партнерства неопходно
је било класификовати тренутно јавно осветљење и израдити анализу за коју су били
неопходни подаци о потрошњи електричне енергије, трошковима дистрибутивног
система и трошковима одржавања система јавног осветљења у претходним годинама.
Финансирање пројеката енергетске ефикасности од стране трећих лица представља
јавно-приватно партнерство између јединице локалне самоуправе и приватног партнера
током вршења јавних енергетских услуга. За локалне самоуправе које немају довољно
средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за
унапређење енергетске ефикасности, ангажовање приватног партнера може да буде
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врло атрактивно решење. Имајући у виду чињеницу да град Сремска Митровица не
располаже довољним финансијским средствима, нити има на располагању техничку
експертизу за реализацију пројекта замене јавног осветљења, ангажовање приватног
партнера применом модела ЈПП за Град представља атрактивно решење.1
Пројекат ЈПП подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај
начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ је њена обавеза да из
остварене уштеде отплаћује инвестицију и дугогодишње одржавање реконструисаног
система. Јавно-приватно партнерство заправо представља оквир за заједничко
деловање јавног сектора (у овом случају град Сремска Митровица) и капитала приватног
партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и
ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.
Овакав модел пословне сарадње јавног и приватног сектора је снажно подржан од
стране Владе Републике Србије2, а сваки појединачни пројекат захтева претходну
проверу и добијање сагласности од стране Комисије за јавно-приватно партнерство и
концесије Владе Републике Србије.3
Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација
одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да
сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме
се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у
примеру замене постојећих светиљки јавног осветљења на територији града Сремска
Митровица светиљкама са LED технологијом омогућује Граду, као јавном партнеру,
одређено смањење трошкова, а истовремено омогућава да користи управљачке,
техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.
Према члану 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС” број 145/14и 95/18 – др.
закон) који дефинише циљеви енергетске политике, став 1. тачка 5), једна од мера и
активности енергетске политике Републике Србије које се предузимају ради
остваривања дугорочних циљева, јесте обезбеђивање услова за унапређење енергетске
ефикасности у обављању енергетских делатности и потрошњи енергије. Према члану 4.
став 1. Закона о енергетици, Стратегија је акт којим се утврђује енергетска политика и
планира развој у сектору енергетике. Према ставу 2. тачка 7) истог члана, Стратегијом се

1Пројекти

јавно-приватног партнерства би требало да буду економски ефикасни и социјално одговорни. Вредност
која се добија за уложена средства треба да буде већа од оне која би се добила спровођењем
„традиционалног“(буџетског) модела улагања/финансирања.
2www.jpp.gov.rs:

У новембру 2011. године донет је Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама (“Службени
гласник РС”, број 88/11), којим је у правни систем Републике Србије уведен појам јавно-приватно партнерство и
омогућено Влади, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе да донесе одлуку о покретању поступка за
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства.
3Ради

пружања стручне помоћи при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава и концесија, као
међуресорно јавно тело оперативно независно у свом раду, Влада Републике Србије образовала је 2012. године
Комисију за јавно-приватно партнерство.
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између осталог одређују правци развоја коришћења енергије из обновљивих и нових
извора и унапређења енергетске ефикасности. Према Стратегији развоја енергетике
Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник
РС” број 101/15), глава 4. Стратешки приоритети развоја енергетике Републике Србије,
тачка 4.3, примена мера и поступака за повећање енергетске ефикасности има
капацитет „новог, домаћег енергетског извора” и намеће се као дугорочан елемент
функционисања и основа развоја свих енергетских сектора.
Област енергетске ефикасности је у Републици Србији регулисана Законом о ефикасном
коришћењу енергије („Службени гласник РС” број 25/13) и већим бројем подзаконских
аката у које спада и Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за
примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора
(„Службени гласник РС” број 41/15) донет у складу са чланом 67. став 8. Закона о
ефикасном коришћењу енергије који је предвидео примену „Модела уговора о
енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у
оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора“.
Конкретно, обавезе приватног партнера биле би да обезбеди финансијска и техничка
средства за спровођење замене јавног осветљења у локалној самоуправи кроз следеће
активности:
•
•

•

•
•

припрема и израда пројектне документације за извођење услуге замене;
извођење услуге замене постојећег система јавног осветљења и услуга
замена светиљки јавног осветљења светиљкама са LED технологијом;
услуге набавке, транспорта, демонтаже, монтаже, одлагања старе опреме
и инсталирање опреме за управљање делом система јавног осветљења;
израда пројекта изведеног стања јавног осветљења насељених места у
граду Сремска Митровица са катастром јавног осветљења након
завршетка услуге – имплементације мера уштеде енергије и предаја истог
јавном партнеру;
текуће одржавање система током трајања уговорног периода од 13
година;
гарантовање квалитета осветљења и постизања мера уштеде енергије
током целог периода трајања уговора.

Обавезе јавног партнера биле би:
•
•

да сноси трошкове за утрошену електричну енергију и трошкове
дистрибутивног система;
да плаћа накнаду приватном партнеру за примену мера уштеде енергије
на месечном нивоу у периоду од 13 година.

Права и обавезе јавног и приватног партнера су детаљније дефинисане у деловима који
појашњавају циљеве које треба остварити пројектом и кроз матрицу ризика.
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За разматрање могућности покретања поступка ЈПП неопходно је било класификовати
тренутно стање јавног осветљења на територији Града и израдити анализу за коју су
били неоходни подаци о потрошњи електричне енергије, о трошковима дистрибутивног
система и о трошковима одржавања дела система јавног осветљења у претходним
годинама, утицајима исте на здравље и безбедност људи, као и на заштиту животне
средине.
На територији града Сремска Митровица јавно осветљење се може грубо класификовати
на следећи начин:
•
•

•

осветљење на надземној нисконапонској мрежи – ово је осветљење које
се налази на стубовима нисконапонске дистрибутивне мреже;
канделаберско осветљење – кабловски развод – ово је осветљење које је
реализована кабловским расплетом, на канделаберима различитих
типова (за осветљење путева, паркова, јавних површина) из
слободностојећих ормара или директно са блокова јавног осветљења у
трафо-станицама;
декoративно осветљење – ово је осветљење које служи за улепшавање
било објеката, било јавних површина; најчешће напајање је са инсталације
самог објекта, или из одговарајућег слободностојећег разводног ормара
(ССРП), реализује се на различите начине, а најчешће као осветљење на
стубовима или на земљи или осветљење на фасади објекта.

Поред наведеног постоји и одређени број сијаличних места веће снаге (рефлектора) који
служе за осветљење верских објеката, дечијих игралишта, споменика и објеката јавне
намене.
Пројекат замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије,
односно заменом постојећих светиљки штедљивим LED светиљкама са пратећим
радовима на замени дотрајалих делова и инсталација система за испоруку светлосне
енергије довео би до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у
пружању енергетских услуга.
На основу добијених података о потрошњи електричне енергије евидентни су веома
високи трошкови за утрошену електричну енергију и трошкови дистрибутивног система,
док за одржавање функционалности система јавног осветљења намењена средства из
буџета Града нису довољни за правилно одржавање истог. Са тренутним ценама
електричне енергије и трошковима дистрибутивног система, на основу достављених
података о рачунима за електричну енергију, трошкови Града, за део јавног осетљења
где се планира замена, достижу око 55,4 милиона динара. Од тога трошак за електричну
енергију износи приближно 40,2 милионa динара и трошкове дистрибутивног система, а
15,2 милиона динара за одржавање система.
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Тренутни издаци за одржавање покривају само отклањање хитних кварова и у будућем
периоду исте би требало рачунати на вишем нивоу како би било омогућено
квалитетније одржавање система јавног осветљења.

Назив пројекта

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства
замене, рационализације и одржавања система јавног
осветљења применом мера уштеде енергије на територији
града Сремска Митровица

Назив предлагача

Град Сремска Митровица

Адреса предлагача

Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија

Градоначелник

Владимир Санадер

Контакт телефон

+ 381 22 610 566

Електронска адреса

info@sremskamitrovica.org.rs

Сајт

http://www.sremskamitrovica.rs/

Вредност пројекта

5.919.849,39 евра

1.1.

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

У међународној пракси, јавно-приватно партнерство се дефинише као облик сарадње
између приватних и јавних партнера који заједно раде на имплементацији
инвестиционих пројеката и пружању јавних услуга. На сличан начин јавно-приватно
партнерство дефинисано је и у нашем позитивном праву. Тако, према одредбама Закона
о јавно-приватним партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и
104/16), јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: ЈПП) представља дугорочну
сарадњу између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања,
изградње, замене, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од
јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или
институционално.
Бројне државе у Европи и свету имају вишедеценијско па и вишевековно искуство када
је реч о примени модела јавно-приватног партнерства и то у различитим областима.
Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од
општег интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се
указала потреба за стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за
привлачење приватних инвестиција у Републику Србију.
Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама донет је 2011. године и њиме је у
правни систем Републике Србије уведен појам јавно-приватно партнерство, а Влади

210
7

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

Републике Србије, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе омогућено је
да донесу одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта ЈПП.
Закон о комуналним делатностима је чланом 9. ставом 7. одредио да се на поступак
поверавања обављања комуналне делатности, чије се финансирање обезбеђује из
буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у
целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују
одредбе закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

1.2.

ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији града Сремска
Митровица, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује
квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога
постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога,
функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим
одржавањем. Одржавање система јавног осветљења обухвата замену извора светлости
(светиљки) и осталих делова светиљки (пригушница, сијаличних грла, стаклених
протектора), замену оштећених светиљки, замену оштећених стубова и кабловске
инсталације, замену оштећених делова мерно-управљачких блокова (бројила,
контактори, фоторелеи, астрономски сатови, осигурачи) и по потреби, проширивање
система јавног осветљења.
У целини гледано, квалитет одржавања система јавног осветљења је недовољан, што
као последицу има неадекватан квалитет самог осветљења. Оваква ситуација угрожава
безбедност свих учесника у саобраћају, а обзиром на то да на територији локалне
самоуправе постоје и школске установе, проблем неадекватног осветљења додатно
представља и проблем безбедности деце и њихових пратилаца у саобраћају.
Предмет овог предлога пројекта јесте замена и имплементација укупно9.708
светиљкина систему јавног осветљења у граду Сремска Митровица, чија је замена
оправдана и сврсисходна, од укупно 10.039 светиљке које чине целокупан систем јавног
осветљења. Постојеће LED светиљке нису предмет замене.Замена система јавног
осветљења и замена постојећих светиљки светиљкама са LED технологијом је више него
оправдана, с обзиром на то да су израђене у превазиђеној технологији са изразито
великим губицима енергије.
Приликом израде предлога модернизације и изналажења оптималног решења новог
осветљења, руководило се следећим принципима:
•
•

да се решење ослони на постојећу електричну инсталацију;
да се предложи рационално решење које задовољава потребне
светлотехничке критеријуме који се односе на задату категорију
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•

•
•
•

саобраћајнице, у мери до које тренутна мрежна инфраструктура то
дозвољава и у којој садашње стање то дозвољава имајући у виду техничке
могућности садашњег стања (садашњи распоред светиљки, распоред
мреже, садашњи квалитет осветљења и др.);
да се са адекватном уграђеном опремом задовоље потребни нивои
осветљености, што значи, да је потребно да се у пројекту користе
најквалитетније светиљке и да се задовоље важећи стандарди и
правилници по питању осветљености саобраћајница
да се значајно смањи утрошак електричне енергије;
да систем буде аутономан у будућности у безбедности и управљању;
да се унапреди енергетска ефикасност и заштита животне средине.

Приликом избора светиљки, водиће се рачуна да оне буду технолошки најсавременије
од доступних светиљки на тржишту у том тренутку, затим, светиљке ће бити изузетних
фотометријских карактеристика, високог степена механичке и електричне заштите,
израђене од најквалитетнијих материјала, чиме се обезбеђује дуг експлоатациони век са
вишегодишњим гаранцијама на трајност и поузданост.
У техничком смислу, постићи ће се боље техничко решење и бољи квалитет услуге. Боља
осветљеност са новим решењем у односу на постојеће стање огледа се у томе што ће
садашњи ниво осветљености бити побољшан новим LED светиљкама.
Дакле, нове светиљке обезбедиће намање исти или виши ниво осветљености у односу
на постојеће стање уз значајно смањење потребне снаге. Уштеда у потребној
инсталисаној снази значи и смањење потрошње електричне енергије, и то без смањења
нивоа квалитета услуге испоруке светлосне енергије и нивоа осветљености, односно
таквом уштедом се не умањује квалитет комуналне услуге нити безбедност.
Набавка и инсталирање опреме и софтвера за надзор и управљање (укључивање и
искључивање јавног осветљења, уз могућност димовања) омогућило би смањење броја
радних сати јавног осветљења на годишњем нивоу и свео га на, узимајући у обзир
географски положај ове локалне самоуправе, оптималних око 4.000 сати. Изабрани
приватни партнер биће у обавези да изради детаљну техничку документацију, која ће
предвидети замену постојећих светиљки новим одговарајућим LED светиљкама са
могућношћу димовања. Такође, у ноћним сатима биће могуће, у периоду од 22 сата до 6
сати ујутру, смањити учинак лампи до 50% и тиме допринети додатној уштеди енергије.
При томе, изабрани приватни партнер биће у обавези да обезбеди и докаже смањену
потрошњу електричне енергије на годишњем нивоу, а у складу са уговором о
енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у
оперативним трошковима јавног осветљења, и тиме гарантовати јавном партнеру
уштеде потрошене електричне енергије изражене у кWh. То конкретно значи да ће
финансијске уштеде расти пропорционално са повећањем цене електричне енергије,
што је очекивано и врло извесно у наредним годинама.
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У скаду са преузетим обавезама према Енергетској заједницијугоисточне Европе, Град
Сремска Митровица ће током реализације овог пројекта замене светиљки јавног
осветљења енергетски ефикаснијим светиљкама, размотрити постављање пуњача за
електричне аутомобиле на простору једног од паркинга који буде обухваћен заменом
светиљки јавног осветљења. Постављањем пуњача за електричне аутомобиле, Град
Сремска Митровица ће додатно помоћи безбедности и здрављу својих суграђана, и
знатно ће утицати на смањење загађења животне околине.

1.3.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица градско је насеље у саставу Града Сремске Митровице. Митровица
је и највећи град у Срему, административни центар Сремског управног округа и један од
најстаријих градова у Војводини и Србији. Град је смештен на левој обали реке Саве.
Према попису становништва из 2011. године у граду је живело 38.986 становника.

Град се налази у северозападном делу Србије и југозападном делу Војводине, на
контакту трију различитих морфолошких целина: сремске равнице, мачванске равнице и
фрушкогорског побрђа. Сремска Митровица има географски положај на 44 степени и 58
минута северне географске ширине и 19 степени 36 минута источне географске дужине
и простире се по јужном ободу сремске лесне терасе и на алувијалној равни леве обале
реке Саве, на просечној надморској висини од 82 m. Градско насеље заправо је
конурбација три насеља: Сремске Митровице као централне урбане целине, суседне
Мачванске Митровице на десној обали Саве и највећег села по броју становника у
Србији, Лаћарка, на западу. Град се налази на веома повољном месту, свега 75 km од
главног града земље, Београда, са којим га везује ауто-пут Е-70 европског значаја. Са
Београдом је град повезан и једином двоколосечном пругом у држави. Од покрајинског
седишта, Новог Сада, удаљен је 50 km. Од границе са републиком Хрватском град је
удаљен 35 km.
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Положај у ближој околини, такође је повољан будући да је град настао на „најтањем“
делу Срема, на месту где су копнени путеви који воде са Балкана и Београда на истоку ка
данашњој Хрватској на западу најближи воденим путевима (реци Сави). Ови путеви овде
праве саобраћајно чвориште. Поред тога место Сремске Митровице је повољно, јер је
ово место на Сави где је она најближа Фрушкој гори. Такође, град је образован на месту
где је савска обала најприступачнија. У прошлости су делови источно и западно од града
били изузетно мочварни и тешко приступачни, па је ово место било погодно за прелазак
преко реке и управу над њом у овом делу тока. Ова околност је била и битна са
становишта одбране, јер су околне мочваре биле и „природни бедем“ у ратним
временима.
У насељу Сремска Митровица живи 31.748 пунолетних становника, а просечна старост
становништва износи 39,5 година (38,0 код мушкараца и 40,9 код жена). У насељу има
14213 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,75.
Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године). Попис
становништва из 2011. први је на ком је забележено смањење броја становника.

1.4.

ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕ

Анализом података добијених мерењем на терену, а који су приказани у табели која
следи у наставку текста, установљен је тачан број светиљки које су предмет замене и
процењена тренутна инсталисана снага. Спецификација светиљки које су предмет
замене приказана је у наредној табели.
Табела: преглед постојећег стања система јавног осветљења града Сремска Митровица

Тип светиљки

Hg 125W
Hg 250W
Hg 400W
Na 70W
Na 100W
Na 150W
Na 250W
Na 400W
MH 70W
МH 100W
MH 150W
MH 400W
LED сијалица 15 W
LED парковска

Број
светиљки
замену
[ком.]

2604
59
49
3815
240
535
810
2

Tренутно стање
Број
светиљки
за
које се не
мењају
[ком.]

35
38
31
28
122

4
1590

25

214
11

Снага
светиљке са
предспојним
уређајем [W]

Укупна инсталисана
снага [kW]

138.0
277.0
431.0
87.0
117.0
174.0
280.0
442.0
87.1
110.0
165.0
440.0
15.0
50.0

359.35
16.34
21.12
331.91
28.08
93.09
236.60
0.88
3.31
3.41
5.28
53.68
23.85
1.25
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LED рефлектор
LED светиљка 50W
штедна 20W

УКУПНО
Годишња потрошња [kWh]
Годишња потрошња (рсд)

1
31
20

9,708

331

50.0
50.0
20.0
-

0.05
1.55
0.40

1,180.15

4,720,600
40,238,394

Предмет овог предлога пројекта јесте замена и имплементација укупно 9.708 светиљки
на систему јавног осветљења у граду Сремска Митровица, чија је замена оправдана и
сврсисходна, од укупно 10.039 светиљки које чине целокупан систем јавног осветљења.
Главне карактеристике оваквог система јавног осветљења на територији града Сремска
Митровица су неефикасност и застарелост. Приликом пројектовања нису узимани у
обзир захтеви у погледу осветљености за поједине категорије саобраћајница, што је у
случају локалних самоуправа веома битно за безбедност становника и саобраћаја.
Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за
енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим
недовољним или лошим одржавањем.
Чињеница је такође да постојеће светиљке имају значајно мањи степен претварања
електричне енергије у светлосну енергију. Тако, на пример, једну постојећу живину
светиљку инсталисане снаге 125W, мења једна LED светиљка инсталисане снаге од 20 до
40W, зависно од висине стуба и прописаног интезитета осветљења на датој локацији.
Слично се односи на натријумовe светиљке од 70W.
Одржавање система јавног осветљења које спроводи Град обухвата замену извора
светлости (светиљки) и осталих делова светиљки (пригушница, сијаличних грла,
стаклених протектора), замену оштећених светиљки, замену оштећених стубова и
кабловске инсталације, замену оштећених делова мерно-управљачких блокова (бројила,
контактори, фоторелеи, астрономски сатови, осигурачи) и по потреби, проширивање
система. У целини гледано, квалитет одржавања система јавног осветљења је
недовољан, што као последицу има недовољан квалитет самог осветљења. Оваква
ситуација угрожава безбедност свих учесника у саобраћају, а обзиром на то да на
територији локалних самоуправа постоје и школске установе, проблем неадекватног
осветљења додатно представља и проблем безбедности деце и њихових пратилаца у
саобраћају.
Уочени проблеми који се односе на управљање јавног осветљења су:
•
•
•

неефикасност постојећих светиљки
високи трошкови за електричну енергију и одржавање јавног осветљења
неовлашћено
коришћење
електричне
енергије
бесправним
прикључењем.
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Као последица наведеног стања евидентни су веома високи трошкови за утрошену
електричну енергију, трошкови дистрибутивног система и одржавања функционалности
система јавног осветљења.

1.5.

ПРЕДЛОГ НОВОГ РЕШЕЊА ЗА СИСТЕМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Веома ефектна мера енергетске ефикасности за системе јавног осветљења, какав је сада
присутан на територији града Сремска Митровица јесте модернизација јавног
осветљења, односно замена постојећих извора светлости и застарелих светиљки
ефикасним изворима светлости и квалитетним светиљкама као што су LED светиљке. Ова
мера је са техничког аспекта врло једноставна, а њени ефекти су очигледни за
кориснике.
LED осветљење је комбинација постојећих система осветљења унапређених LED
технологијом. Развојем LED технологије, постигло се то да је могуће спаковати моћно
расветно тело које троши само део електричне енергије класичне сијалице, у класична
расветна тела уз исто или јаче осветљење. Назив LED потиче од скраћенице за три
енглеске речи "light emitting diode" у преводу диода која емитује светлост. Прва
светлећа диода у црвеној боји је развијена далеке 1962. године. Године 1972. креирана
је прва жута светлећа диода и побољшана снага црвенкастих диода док је 1976. године
створена прва светлећа диоде високе ефикасности за комуникацију оптичким влакнима.
Године 1994. презентована је прва плава светлећа диода док је нешто затим, 1995.
године креирана и прва диода са белим светлом. Од тада се отприлике сваких 36
месеци снага диода и расветних тела у LED технологији повећа за два пута. Неке од
предности овог осветљења су мања потрошња, мање грејања, дужи век и непостојање
штетних ефеката. LED осветљење има вишеструке квалитете што се тиче здравља и
заштите околине, јер се LED осветљење изађује по RoHS (Restriction of Hazardous
Substance Directive) систему. LED осветљење у себи не садржи олово, живу, кадмијум,
шестовалентни хром, полибромирани бифрмил који су штетни по човеково здравље и
околину. Европска унија је 2008. године донела закон који се односи на повлачење
класичних сијалица из продаје због веома ниског коефицијента корисног дејства, што је
препоручило управо употребу енергетки ефикаснијих модела који су, након тржишта у
САД, направиле праву експанзију и на старом континенту.
Као што је опште познато главни задатак који се поставља пред вештачко осветљење
јесте да обезбеди видљивост и амбијент што сличнији дневном светлу које добијамо од
Сунца током дана. Тај задатак различита осветљења испуњавају на различите начине,
односно различити светлосни извори емитују донекле различите нијансе беле боје, од
хладне плавичасто-беле до топле жуто-зелене. У случају LED диода, бело светло долази
из плаве LED диоде која преко полуводичког елемента има пресвучен фосфорни слој,
чија дебљина одређује температуру боје белог светла. Што је фосфорни слој дебљи,
светло које излази из склопа има топлији тон беле боје. У томе лежи и објашњење мање
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ефикасности LED који емитује топло белу боју светла од еквивалента који емитује хладно
белу боју. Поред беле, LED извори могу давати и све друге боје и нијансе светлости. Као
такви, идеални су за осветљење појединачних површина или засебних објеката, али се
могу применити и за јавно осветљење.
Замена постојећег извора светлости изворима са диодама које емитују светлост LED
представља технички оправдано решење, како у погледу енергетске ефикасности тако и
у погледу квалитета осветљења. Уштеде у потрошњи електричне енергије директно су
сразмерне смањењу емисије CO2. Методологија прорачуна емисије CO2 дефинисана је
2011. године од стране Министарства за заштиту животне средине, рударства и
просторног планирања Републике Србије. За електроенергетски систем Србије просечна
емисија CO2 по 1 МWh на прагу потрошача износи 0.718 tCO2.
Концепт јавно-приватног партнерства на примеру замене постојећих светиљки јавног
осветљења енергетски ефикаснијим LED светиљкама, омогућује локалној самоуправи,
као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, уз истовремено коришћење
управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.
Конкретно, обавезе приватног партнера биле би да обезбеди финансијска и техничка
средства за спровођење замене јавног осветљења у Граду кроз следеће активности:
•
•

•

•
•

припрема и израда пројектне документације за извођење услуге замене;
извођење услуге замене постојећег система јавног осветљења и услуга
замена светиљки јавног осветљења штедљивим LED светиљкама; услуге
набавке, транспорта, демонтаже, монтаже, одлагања старе опреме и
инсталирање опреме за управљање делом система јавног осветљења;
израда пројекта изведеног стања јавног осветљења града Сремска
Митровица са катастром јавног осветљења након завршетка услуге –
имплементације мера уштеде енергије и предаја истог јавном партнеру;
текуће одржавање система током трајања уговорног периода од 13
година;
гарантовање квалитета осветљења и постизања мера уштеде енергије
током целог периода трајања уговора.

Обавезе јавног партнера биле би:
•
•

да сноси трошкове за утрошену електричну енергију и трошкове
дистрибутивног система;
да плаћа накнаду приватном партнеру за примену мера уштеде енергије
на месечном нивоу у периоду од 13 година.

Уградњом система за управљање могуће је обезбедити ноћну регулацију осветљења и
смањивање интензитета светлости коју емитује свака светиљка, при чему се задржава
равномерност осветљености. Постоје различити системи за управљање јавним
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осветљењем. Најекономичнији начин регулације ноћног осветљења је путем уграђених
аутоматских регулатора у светиљке. У питању је испитана технологија која дужи низ
година поуздано функционише. Стопа кварова у новоуграђеним светиљкама је
минимална и исте отклања инвеститор током гарантног рока.
Анализом података добијених мерењем на терену, категоризацијом путева и броја
постојећих светиљки утврђен је тачан број светиљки потребан за замену јавног
осветљења и њихова инсталисана снага. На основу ових принципа приказано је ново
решење које би подразумевало замену светиљки на начин како је приказано у наредној
табели.
Подаци у табели се односе на садашње процене могућности и доступности на основу
садашњих података. Треба напоменути да је обавеза приватног партнера да изради
пројектну документацију за замену система јавног осветљења на основу стварног стања
на терену и да је његов превасходни задатак да оствари што већу уштеду са најновијим и
најоптималнијим технологијама уз поштовање стандарда који дефинише квалитет
осветљености саобраћајница.
Такође, приказана је и пројекција са проценом како би требало да изгледа будуће
решење.
Табела: Преглед стања и потрoшње система ЈО након замене

Категорија пута

М6
P1
М5
М4
C2
М3

М2
C1
LED парковска

Будуће стање
Снага
Број
светиљке са
светиљки
предспојним
[ком.]
уређајем [W]
1666
18
1139
22
257
29
486
29
1734
27
1041
29
459
44
403
53
6
71
76
82
128
82
291
65
394
82
97
107
72
90
20
82
77
95
56
82
75
150
540
40
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Укупна
инсталисана
снага [kW]
29.99
25.06
7.45
14.09
46.82
30.19
20.20
21.36
0.43
6.23
10.50
18.92
32.31
10.38
6.48
1.64
7.32
4.59
11.25
21.60

Укупна
инсталисана
снага са ноћном
регулацијом [kW]
29.99
25.06
5.29
10.01
33.24
21.43
14.34
15.16
0.43
4.42
7.45
13.43
22.94
7.37
4.60
1.16
5.19
4.59
11.25
15.34
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LED украсна парковска
LED фењер парк
LED украсна улична
LED рефлектор 1
LED рефлектор 2
MH1
MH2
MH3
УКУПНО

123
16
14
61
190
158
41
88
9708

42
42
51
95
150
85
165
265

5.17
0.67
0.71
5.80
28.50
13.43
6.77
23.32
411.15

3.67
0.48
0.51
5.80
28.50
13.43
6.77
23.32
335.16

На будућу потрошњу нових LED светиљки и рефлектора треба додати постојећу потрошњу LED
светиљки и рефлектора. Укупна инсталисана снага у будућем решењу према томе износи:
УКУПНО нови LED и MH
Na 250W
MH 70W
МH 100W
MH 150W
MH 400W
LED парковска
LED рефлектор
LED светиљка 50W
штедна 20W
УКУПНО

9708
35
38
31
28
122
25
1
31
20
10039

280.0
87.1
110.0
165.0
440.0
50.0
50.0
50.0
20.0

Годишња потрошња [kWh]
Годишња потрошња (рсд)

9.80
3.31
3.41
4.62
53.68
1.25
0.05
1.55
0.40

335.16

413.23
1,652,929
14,089,567

На мрежи постоје и остали потрошачи који нису детаљно детерминисани, али је јасно да
производе потрошњу која је овде приказана. Планира се да њихова потрошња остане на
мрежи, те да будући приватни партнер неће моћи остварити уштеду на томе.

1.6.

ЦИЉЕВИ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Дефинисањем циљева које треба доставити пројектом се уједно и дефинишу и права и
обавезе јавног и приватног партнера. У даљем тексту наведени су главни циљеви које
треба обезбедити модернизацијом јавног осветљења, док се алокација ризика разматра
у матрици ризика. Циљеви су:
1. испуњење обавеза дефинисаним у члану 18. Закона о ефикасном коришћењу
енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/13) према којима је локална самоуправа
дужна да:
1) реализује планирани циљ уштеде енергије који прописује Влада;
2) именује потребан број енергетских менаџера;
3) доноси програм и план енергетске ефикасности и доставља га
Министарству, на његов захтев;
4) спроводи мере за ефикасно коришћење енергије наведене у програму;
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5) обавештава Министарство о лицу које је именовано за енергетског
менаџера и о лицу које је овлашћено да у име обвезника, поред
енергетског менаџера, потписује годишње извештаје из члана 15. тачка 1)
овог закона;
6) доставља Министарству годишње извештаје о остваривању циљева
садржаних у програму и плану из тачке 3) овог става;
7) обезбеђује спровођење енергетских прегледа најмање једном у пет
година, осим ако овим законом није другачије прописано;
8) предузима и друге активности и мере у складу са законом.
2. испуњење циљева енергетске политике дефинисаних у члану 3. Закона о
енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);
3. уштеда у трошковима електричне енергије, односно умањење средстава из
буџета локалне самоуправе намењених за финансирање потрошње јавног
осветљења;
4. да не дође до погоршања финансијских индикатора локалне самоуправе и да се
она кредитно не задужи;
5. да се не дозволи да локална самоуправа дуго чека на имплементацију пројекта;
6. поправљање квалитета осветљења и светлосне опреме;
7. дужи експлоатациони век коришћењем енергетски ефикасних, модерних и
економичних
извора
светлосне
енергије,
изузетних
фотометријских
карактеристика, врло високог степена механичке и електричне заштите,
израђених од квалитетних и несаломивих материјала;
8. алокација ризика, односно преношење ризика са јавног на приватног партнера;
9. заштита животне средине, мање загађење ваздуха, односно смањење емисије
угљен-диоксида (CO2) у складу са захтевима Европске уније;
10. побољшање јавне безбедности и повећање задовољства грађана (остваривање
друштвених ефеката и јавне користи).
Најважнији резултати овог пројекта су:
1. пројекат се односи на заменуи имплементацију 9.708светиљки на
територији града Сремска Митровица чија замена је вишеструко
оправдана;
2. инвестицију финансира приватни партнер, Град се кредитно не задужује,
већ из остварене уштеде плаћа накнаду за примену мера енергетске
ефикасности приватном партнеру у периоду од 13 година;
3. предложеном заменом издаци Града се не увећавају, већ од првог
испостављеног рачуна Град остварује бенефит. Овај бенефит – уштеда
oгледа се у томе да Град уз измирење својих обавеза ка приватном
партнеру, поред новог и ефикасног јавног осветљења остварује и
финансијски бенефит који се огледа кроз гарантовану уштеду на систему
јавног осветљења;
4. услуга коју приватни партнер треба да понуди обухватиће припрему и
израду пројектне документације, набавку, транспорт и монтажу опреме,
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управљање извођењем радова на замени постојећих светиљки за
енергетски ефикасне LED светиљке, одлагање старе опреме на место које
одреди јавни партнер, финансирање, осигурање и одржавање пројекта и
уграђених елемената јавног осветљења за време трајања уговора, са
циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у
пружању енергетских услуга.
Уколико се наведени циљеви од стране приватног партнера у потпуности остваре
реализацијом предложеног пројекта ЈПП, јасно је да је систем уградње и одржавања
јавног осветљења по моделу уговорног ЈПП оправдан и ефикаснији у односу на
досадашњи постојећи систем.
У наредној табели приказан је кратак опис главних циљева које треба обезбедити
модернизацијом јавног осветљења.

КРАТАК ОПИС ЦИЉА

ИНДИКАТОР

НАЧИН МЕРЕЊА

КО ВРШИ МЕРЕЊЕ
И ИЗВЕШТАВА

КОМЕ СЕ
ПОДНОСИ
ИЗВЕШТАЈ

Уштеда у трошковима
које се издвајају за
рачуне за ел. енергију

Значајно за Град и
ради боље
предвидљивост

Упоредна анализа
стања пре и после

Електроинжењер

Руководиоцу
пројекта и
Граду

Смањење потрошње
енергије

Значај на
националном нивоу,
релевантност
добијених података

Упоредна анализа
стања пре и после

Електроинжењер

Руководиоцу
пројекта и
Граду

Алокација ризика

Пренос ризика на
приватног партнера

Матрица ризика

Економиста
пројекта

Сви учесници

Поправљање квалитета
осветљења

Mерљивост и лакоћа

Упоредна анализа
стања пре и после,
испуњење
стандарда

Електроинжењер и
техничка контрола

Руководиоцу
пројекта и
Граду

Дужи експлоатациони
век

Економска
оправданост

Време трајања
уговора, гаранције

Економиста
пројекта

Граду

Заштита животне
средине

Потрошња супстанци
које оштећују озонски
омотач; опасан отпад

Смањење емисије
CO2

Руководилац
пројекта

Граду

Побољшање јавне
безбедности и
повећање задовољства
грађана

Mерљивост и
једноставност

Квалитет,
тестирање, медије

Руководилац и
асистент пројекта

Граду
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ПОСЛОВНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Предмет овог пословног плана је замена и одржавање дела система јавног осветљења у
граду Сремска Митровица кроз пројекат јавно-приватног партнерства.
У међународној пракси, јавно-приватно партнерство дефинише се као облик сарадње
између приватних и јавних партнера који заједно раде на имплементацији
инвестиционих пројеката и пружању јавних услуга. На сличан начин јавно-приватно
партнерство дефинисано је и у нашем позитивном праву. Тако, према одредбама Закона
о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавно-приватно партнерство представља
дугорочну сарадњу јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања,
изградње замене, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од
јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, а може бити институционално или
уговорно, или са елементима концесије као посебним обликом уговорног јавноприватног партнерства.
За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању
техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности,
ангажовање приватне компаније на основу уговора о ЈПП може бити веома атрактивно
решење.
Предмет овог пословног плана је замена постојећих светиљки јавног осветљења
енергетски ефикасним LED светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним
површинама и спољашњег декоративног осветљења у граду Сремска Митровица.
Предмет овог ЈПП јесте спровођење мера побољшања енергетске ефикасности дела
система јавног осветљења са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговарајућег
смањења емисије CO2, као и смањења оперативних трошкова дела система јавног
осветљења. Приватни партнер се обавезује да ће обезбедити финансијске уштеде дела
система јавног осветљења у периоду гарантовања, у складу са јавним уговором и са
позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. Сходно томе,
приватном партнеру се поверавају послови замене, финансирања и одржавања дела
система јавног осветљења у граду Сремска Митровица уз преузимање ризика постизања
финансијске уштеде током функционисања реконструисаног дела система јавног
осветљења.
Град Сремска Митровица има обавезу да сарађује са приватним партнером и да
постигне намеравану гарантовану уштеду како је она наведена у понуди и у уговору те
да испуни своје уговорне обавезе. Приликом сагледавања пројекта ЈПП неопходно је
дефинисати и интересне групе и учеснике и на који начин доприносе остварењу
пројекта.
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РЕДНИ
БР.

НАЗИВ ИНТЕРЕСНЕ
ГРУПЕ

ОЧЕКИВАНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

СТРАТЕГИЈА РАДА СА ИНТЕРЕСНОМ
ГРУПОМ

1.

Локално предузеће
града Сремска
Митровица које
одржава јавно
осветљење и
становници

Смањење трошкова,
алокација ризика,
повећање осећаја
сигурности и задовољства
грађана, обезбеђење
нових радних места...

Чврста сарадња, консултације,
мишљења

2.

Приватни партнер и
подизвођачи

3.

Добављачи

4.

Република Србија

6.

Локална самоуправа

5.

НН лица и политика

РЕДНИ
БРОЈ
1.

Реализација циљева
пројекта и приход од
инвестиције
Остварује приход од
продаје и вршења услуга
Унапређење енергетска
ефикасност, страна
улагања
Смањење буџетских
расхода

Благовремено извештавање о раду и
резултатима рада, испуњење
обавеза из Уговора
Испорука и наплата робе и услуге по
уговореној динамици и цени

Маркетинг, јавни интерес

Дефинисање заједничких интереса

Праћење резултата и успеха рада по
прописаним стандардима ЕУ
Благовремено плаћање рачуна

ИМЕНОВАЊЕ

ФУНКЦИЈЕ

ЗАДУЖЕЊЕ

Руководилац пројекта

одобрава

Избор кадрова који ће радити на пројекту,
припрема за едукацију, контролише
спровођења, сугерише корекције

2.

Координатор
(електроинжењер)

координира и
извештава

Координира, даје стручне савете,надзире
спровођење пројекта, врши анализу
прикупљених података о резултатима рада

3.

Економиста

извештава

Води финансије, приливе и расходе, подноси
финансијске извештаје

4.

Асистент на пројекту

спроводи

Организује потребне активности, прати развој
ситуације

5.

Задужено одговорно
лице у локалној
самоуправи

координира и
извештава

Учествује у непосредном извођењу радова,
прати развој сиуације, прати испуњење
уговорених обавеза

6.

Извођачи пројекта,
подизвођачи

спроводи

Изводе радове

21
223

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

РЕДНИ
БРОЈ
7.

ИМЕНОВАЊЕ

ФУНКЦИЈЕ

ЗАДУЖЕЊЕ

Техничка контрола

спроводи и
извештава

Врши контролу исправности опреме, сугерише
корекције

8.

Добављачи

спроводи

Преузима обавезу достављања опреме у
уговореном року и дефинисаној динамици

Има много различитих приступа финансирању пројеката енергетске ефикасности од
стране приватног партнера, а заједнички су им следећи елементи:
1. приватни партнер инвестира у мере енергетске ефикасности;
2. корисник енергије, локална самоуправа, не улаже у пројекат;
3. технички и финансијски ризици инвестиције преносе се са корисника
енергије на приватног партнера;
4. остварене уштеде трошкова за енергију и одржавање користе се за
отплату инвестиције;
5. побољшање степена енергетске ефикасности.
Главни разлози због којих корисници енергије, локална самоуправа и јавно предузеће
могу пожелети да финансирање мера уштеде повере приватном партнеру су следећи:
1. испуњење обавеза дефинисаних у члану 18. Закона о ефикасном
коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/13);
2. испуњење циљева енергетске политике дефинисаних у члану 3. Закона о
енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14и 95/18 – др. закон);
3. инвестирање у мере енергетске ефикасности врши приватни партнер без
почетних трошкова за корисника енергије. Захваљујући томе локалне
самоуправе могу да смање текуће расходе буџета за трошкове енергије, и
то без повећања капиталних расхода;
4. плаћање приватног партнера зависи од остварених уштеда енергије. Тиме
се технички и финансијски ризици инвестиције пребацују са корисника
енергије на приватног партнера. Овај фактор може да буде значајан за
кориснике енергије који су скептични према резултатима који се могу
постићи применом мера уштеде енергије;
5. експертизу трошења енергије обавља приватни партнер. Некада
корисници енергије нису упознати са свим техничким аспектима уштеде
енергије које им нуди приватни партнер комбинујући “know-how” за
ефикасно коришћење енергије уз способност да финансира такве
пројекте;
6. корисник енергије долази у посед нове опреме сагласно уговору о ЈПП и
опрема прелази у власништво корисниканакон истека периода
имплементације.
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Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација
одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да
сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме
се постиже већа ефикасност ових пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у
примеру замене постојећих светиљки јавног осветљења енергетски ефикасним LED
светиљкама, обезбеђује јавном партнеру уштеду у буџету, јавни партнер се кредитно не
задужује јер је приватни партнер финансијер, обезбеђује се предвидив финансијски
обрачун, а истовремено располаже са знањем и иновативним способности приватног
партнера.
Изабрана опција пројекта јесте уговорно јавно-приватно партнерство без елемената
концесије. Уговорно ЈПП везује се за постојање јавног уговора. Овај уговор мора да
садржи све одредбе и услове које јавни партнер сматра корисним за испуњавање
задатака приватног партнера, као и за однос приватног партнера са другим учесницима
који имају значајну улогу у реализацији ЈПП. Ова карактеристика је уједно и основа
уговорног ЈПП, без обзира да ли јавни уговор има или не елементе концесије. Закон о
ЈПП и концесијама предвиђа садржину јавног уговора и у том делу примена одредби
закона је императивна.
Градска управа је већ дужи низ година разматрала могућности замене јавног осветљења
и са тим и пратила трошкове које се издвајају из буџета за јавно осветљење и дошла до
следећих података које се упоређују са проценама нове инвестиције:
1. повољност за јавног партнера је чињеница да у току свих фаза пројекта
сарађује само са једним партнером, а не са више различитих субјеката.
Такође је повољност за јавног партнера да се кроз овакав пројекат он не
задужује, нису потребна финансијска средства јер се инвестиција
отплаћује из уштеде;
2. трошкови јавног партнера за примену овог пројекта се односе на:
трошкове
припреме
пројекта,
трошкове
припреме
тендерске
документације и спровођења поступка одабира приватног партнера и
трошкове стручног надзора и контроле испуњења уговорних услова.
На основу података EUROSTAT4 методологије, Србија је са ценом електричне енергије
при самом дну табеле, мало више цене су присутне у Црној Гори и Бугарској, дупло више
у нпр. у Мађарској, Чешкој, Румунији или чак три пута више цене у Немачкој. На основу
истих, оправдано је размишљати о пројекту ЈПП за замену јавног осветљења јер би на тај
начин Град Сремска Митровица заштитио свој буџет, јер са поскупљењем струје овај
модел пројекта додатно умањује нове издатке и ефекте на буџет локалне самоуправе.

4

Eurostat– Статистичка канцеларија Европске уније са седиштем у Луксембургу. Закључак EUROSTAT-а је да
је цена електричне енергије у нашој земљи значајно нижа него у земљама у окружењу.
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Период трајања је посебна и изузетно значајна компонента овог пројекта. Предвиђено
је да пројекат након периода имплементације мера уштеде енергије траје 13 година у
којима јавни партнер плаћа приватном партнеру накнаду за примену мера уштеде
енергије и одржавање. Овакав модел обезбеђује јавном партнеру изузетно значајне
бенефите, јер осим уштеда, овај модел гарантује дугорочно обезбеђивање квалитета
пружене енергетске услуге. Такав модел није комерцијалан, већ је пре свега модел који
пружа квалитет услуге уз остваривање уштеде, применом савремених мера које
подразумевају уштеду енергије, заштиту животне средине, управљивост, сигурност и др.
Важно је напоменути да је један од значајних индиректних ефеката и чињеница да ће на
овај начин јавни партнер избећи формално-правну немогућност закључења уговора на
конкурентан начин за одржавање након истека 13 година, јер је познато да само
произвођач опреме која је уграђена може испоручити резервне делове, па такав
поступак не би имао смисла. Такође, због техничко-технолошког развоја који следи у
овој области, на овај начин приватни партнер гарантује да ће обезбедити резервне
делове до истека свих 13 година, што без таквог начина непродужене гаранције не би
било вероватно. Додатно, уколико приватни партнер то не оствари, јавни партнер има
на располагању читав низ средстава обезебеђења, пре свега финансијских (активирање
бакнарске гаранције, плаћање пенала и друга средства предвиђена уговором). Овако
дефинисан период гарантовања и одржавања даје сигурност јавном партнеру при
избору приватног партнера оцењивати пре свега квалитет, јер самопартнери који су
сигурни у квалитет своје опреме, знања, капацитетаи способности реално, а не
декларативно, могу на овај начин обезбедити гарантовање квалитета и дугогодишње
одржавање система јавног осветљења.
У табели која следи приказана је пројекција садашњих и будућих трошкова применом
предложених мера. На овај начин, јавни партнер је приказао максимални могући износ
трошкова који су прихватљиви за њега уз минимални могући износ уштеда које МУЕ
(мере уштеде енергије) примењене на овај начин треба да му обезбеде. Ово
представља граничну вредност прихватљивости пројекта,а коначне вредности ће бити
одрђене у поступку јавне набавке и оне могу бити само исте или боље по јавног
партнера него гореприказане. Цене накнаде коју ће приватни партнер плаћати јавном
партнеру обухватају све трошкове имплементације пројекта за МУЕ осим трошкова
електричне енергије а то су пре свега трошкови формирања и пословања друштва
посебене намене, трошкови израде пројектне документације и инжењерски трошкови,
трошкови набавке опреме, трошкови транспорта, трошкови монтаже и пуштања у рад,
трошкови одлагања старе опреме, трошкови камата, трошкови осигурања и сл.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СВИ ИЗНОСИ СУ НЕТО

ПОСТОЈЕЋЕ РЕШЕЊЕ

НОВО РЕШЕЊЕ

Број инсталираних светиљки (заједно са рефл.чија
замена није планирана реконструкцијом)

ком.

10,039

Број инсталираних светиљки чија реконструкција је
планирана

ком.

9,708

Тренутна референтна цена ел. енергије са накнадама

РСД
ЕУР

8.524
0.072

Број часова горења (уграђује се систем за укључивање
и искључивање ЈО јер се са тим може гарантовати
уштеда)

час

4,000

4,000

Годишња потрошња електричне енергије

kWh

4,720,600.00

1,652,929

Уштеда електричне енергије применом новог решења,
на годишњем нивоу

kWh

3,067,671

Уштеда електричне енергије применом новог решења,
на годишњем нивоу

%

65%

РСД
РСД

40,238,394.40

118.00
14,089,567.14

ЕУР

341,003.34

119,403.11

Укупни трошкови одржавања на годишњем нивоу (13
година)

РСД

15,157,500.00

ЕУР

128,453.39

Трошкови одржавања су
обавеза приватног
партнера

Годишња додатна финансијска уштеда (мин 3% од
тренутних издатака за ЈО)

РСД

1,661,876.83

ЕУР

14,083.70

Максимални укупни годишњи трошкови накнаде за
примену МУЕ (13 година)

РСД

39,644,450.43

ЕУР

335,969.92

Максимални укупни годишњи трошкови Града за
реконструицани део за 13 година у којима плаћа
накнаду за МУЕ

РСД

55,395,894.40

53,734,017.57

ЕУР

469,456.73

455,373.03

Максимална укупна накнада за примене мера уштеде
енергије са одржавањем за 13 година, укључујући
трошкове осигурања и финансирања

РСД

515,377,855.60

ЕУР

4,367,608.95

Вредност инвестиције без камата, осигурања и

РСД

291,599,240.00

1€=
Укупан годишњи износ за електричну енергију и таксе
(13 година)
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одржавања

ЕУР

2,471,180.00

Процењено оптимално трајање периода гарантовања

год.

13

Процењена вредност јавне набавке (укључује укупне
трошкове приватног партнера + енергија + накнада +
одржавање)

РСД

698,542,228.38

ЕУР

5,919,849.39

* У складу са чланом 21. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, критеријум за вредновање понуда у поступку
доделе јавног уговора, је Нето садашња вредност свих трошкова уговора које ће јавни партнер плаћати. У складу са
снажним развојем технологије, поготово технологије LED, ефикасност расветних тела значајно расте, а имајући у виду да се
будући трошкови детерминишу на основу уштеде коју може остварити приватни партнер, односно онај који понуди већу
уштеду, може наплатити сразмерно већу накнаду, онда је неопходно на овакав начин дефинисати вредност јавне набавке,
пошто уштеда теоретски може ићи до ≤100%

2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА ДОБИЈЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ОДНОСУ НА УЛОЖЕНИ
НОВАЦ И ПРОЦЕНА ТРОШКОВА

Анализа вредности која се добија у односу на уложени новац обавезно се спроводи код
јавно-приватног партнерства без елемената концесије. Утврђивање добијене вредности
у односу на уложени новац (енг. value for money, VfM) примена је аналитичког поступка у
оквиру кога се настоји квантитативним путем утврдити да ли је за пореске обвезнике од
веће користи да се примени традиционални модел инвестирања у коме се јавно тело
појављује у улози инвеститора, преузимајући све или претежан део ризика јавне
инвестиције, или им се више исплати да набаве услугу од понуђача из приватног
сектора, преносећи (алоцирајући) већину ризика на њега, када се ради о јавноприватном партнерству. Дакле, у основи идеје максимизације добијене вредности за
јавни новац је пренос одређених ризика јавне инвестиције на приватног партнера. У том
смислу, Европска комисија дефинише јавно-приватно партнерство као партнерство
између јавног и приватног сектора које има за циљ пружање услуге коју традиционално
обезбеђује јавни сектор. Јавни сектор се јавља у улози наручиоца који има за циљ да
обезбеди пружање јавне услуге кориснику, док се приватни сектор јавља у улози
извршиоца и има за циљ да пружи јавним уговором дефинисане услуге.
За јавног партнера је пројекат ЈПП успешан ако пружа "вредност за новац", што обухвата
трошковну ефикасност, поуздану и правовремену услугу по уговореним ценама и по
уговореном квалитету, онако како је то дефинисано у јавном уговору. Поређење
(компарација) начина реализације јавне инвестиције подразумева упоредну анализу
традиционалног модела и модела ЈПП. У том смислу, "вредност за новац" се рачуна на
основу поређења ефеката ових модела реализације јавне инвестиције.
За анализу добијене вредности у односу на уложена средства у јавно-приватном
партнерству и концесијама од великог значаја су законске границе задуживања
јединица локалне самоуправе, који се прописују буџетским и фискалним законима.
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Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама друштво посебне намене (у
даљем тексту: ДПН) дефинисано је као привредно друштво које може основати
приватни, односно јавни партнер за потребе закључења јавног уговора, односно за
потребе реализације пројекта јавно-приватног партнерства. У складу са чланом 15.
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и у складу са Моделом уговора о
енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у
оперативним трошковима јавног осветљења када су корисници из јавног сектора,
дефинисано је да је ДПН основано искључиво и само за потребе реализације пројекта
јавно-приватног партнерства, те да се оснивачка и управљачка права уређују оснивачким
актом, а у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава.

2.2.

КОМПАРАТОР ТРОШКОВА

Приликом поређења ЈПП модела у односу на традиционални модел уочава се више
предности, а један од њих се огледа и кроз компаратор трошкова јавног партнера.
Наиме, приликом израчунавања вредности набавке, узимају се у обзир укупни животни
трошкови, док се код традиционалног модела узимају у обзир само капитални
трошкови. Сва средства потребна за измирење укупних животних трошкова (капиталних,
оперативних и финансијских) осигурава у целости приватни партнер.
Компаратор трошкова јавног сектора (енг. Public Sector Comparator, PSC, у даљем тексту:
Компаратор) представља инструмент помоћу кога јавни партнер пореди укупне животне
трошкове пројекта који планира да реализује путем јавно-приватног партнерства у
односу на досадашњи начин који користи јавни сектор. Компаратор даје мерила за
процену „вредности за новац” поређењем алтернативних модела. Код Компаратора
велику улогу има правилна анализа укупних животних трошкова и расподела ризика
између јавног и приватног сектора.
Када је у питању јавно-приватно партнерство у оквиру предложеног пројекта,
компаратор трошкова упоређује постојеће јавно осветљење са новим LED јавним
осветљењем.
Делови Компаратора које треба детаљно прегледати су: преглед пројекта, капитални и
оперативни трошкови, дисконтовани токови новца, матрица алокације ризика и анализа
осетљивости:
Преглед пројекта: Предмет анализе је разматрање предложеног пројекта јавноприватног партнерства - замена дела система јавног осветљења на територији града
Сремска Митровица са техничког и економског аспекта са посебним освртом на
енергетску ефикасност односно уштеде у текућим расходима буџета Града за електричну
енергију и трошкове одржавања система јавног осветљења, уштеде енергије и на
смањење емисије угљен-диоксида (CO2). Предложеном заменом се од самог почетка
смањују издаци Града. Инвестицију финансира приватни партнер, а јавни партнер из
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остварене уштеде (смањени трошкови за електричну енергију и одржавање) отплаћује
инвестицију приватном партнеру у трајању од 13 година. Услуга обухвата набавку
опреме, управљање извођењем радова на замени постојећих светиљки за штедљиве
LED светиљке и одржавање нових светиљки за време трајања уговора, са циљем
смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга.
Предложено време пројекта је 13 година који ће се реализовати применом „ESCO“
модела5, односно Моделом уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања
енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења када
су корисници из јавног сектора који је у складу са Правилником о утврђивању модела
уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања енергетске ефикасности
када су корисници из јавног сектора који је донет на основу члана 67. став 8. Закона о
ефикасном коришћењу енергије.
На питање зашто локалне самоуправе треба да размишљају о модернизацији јавног
осветљења кроз ESCO модел одговор лежи у следећем: чињеница је да је цена
електричне енергије у Србији најнижа у Европи. Овако ниска цена на дужи рок није
одржива. Најављена поскупљења електричне енергије ће уследити у врло кратком року.
Влада Републике Србије се обавезала споразумом са Међународним Монетарним
Фондом (ММФ) о поскупљењу. У наредном периоду треба рачунати са значајним
поскупљењем електричне енергије и до 50% јер је у Европи она од два до пет пута виша
цена него у Србији.
На почетку 2015. године сe причалo о порасту издатака за електричну енергију и
увођењу додатних ставки на рачуну за електричну енергију. Сведоци смо да су издаци за
електричну енергију у Србији повећане од 1. августа 2015. године и уведена је акциза на
електричну енергију, па поскупљење, укључујући и ту акцизу, износи 12%. Износ
поскупљења је усаглашен са ММФ-ом, али цена електричне енергије у Србији и даље је
остала најнижа у Европи.
Када је реч о издацима локалних самоуправа, није реч само о цени ел. енергије, већ и о
осталим накнадама које чине обавезни део рачуна за електричну енергију. Поред цене
ел. енергије, на рачуну се налазе још 3 ставке (тарифа за активну енергију, накнада за
подстицај повлашћених произвођача и акциза).
Пројекат замене јавног осветљења заменом постојећих светиљки енергетски ефикасним
LED светиљкама са пратећим радовима на замени дотрајалих делова и инсталација
система за испоруку светлосне енергије довео би до смањења буџетских трошкова и
подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга.
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Kапитални и оперативни трошкови: Одређене врсте партнерстава између јавног и
приватног сектора – уговорни аранжмани између локалне самоуправе и приватног
партнера за пружање јавних услуга могу да се посматрају као извор капиталног
финансирања. Партнерства између јавног и приватног сектора повлаче за собом обавезу
на страни датог приватног партнера да обезбеди капитал за ЈПП пројекат. Приликом
разматрања оваквих инвестиционих пројеката као што је и пројекат замене јавног
осветљења, неопходно је сагледати новчане токове. Локална самоуправа разматра
прихватање пројекта који не захтева никаква улагања, тј. нема иницијалних капиталних
издатака, исте сноси приватни партнер, али их је важно приказати.
Оперативни трошкови на годишњем нивоу укључени су у укупну инвестицију и не
укључују трошкове за електричну енергију, које ће и даље плаћати јавни партнер
дистрибутеру само у значајно мањем износу због смањења потрошње услед уграђених
LED светиљки.
Табела: Капитални и оперативни трошкови пројекта
Трошкови набавке LED светиљки, набавка
система за укључивање и искључивање ЈО и
ормара, обезбеђење продужене гаранције

1,675,100 EUR

Трошкови демонтаже постојећих и монтаже
нових светиљки, измештање ормара, набавка
лире и потребног помоћног материјала,
искључивање јавне расвете током извођења
радова, трошкови транспорта, складиштења,
одлагање опасног отпада

414,080 EUR

Пројект менаџмент, израда идејног пројекта и
катастра изведеног стања
КАПИТАЛНИ:
Трошкови одржавање активних елемената који су
уграђени до краја периода гарантовања

2,471,180 EUR

Годишњи

757,224 EUR

58,248 EUR

Трошкови финансирања, гаранција и осигурања
Функционисање ДПН
ОПЕРАТИВНИ ЗА 13 ГОДИНА:
УКУПНО:

680,898 EUR
104,000 EUR
1,542,122 EUR
4,013,302 EUR

52,377 EUR
8,000 EUR
118,625 EUR

382,000 EUR

У наредној табели приказана је структура укупних годишњих трошкова јавног партнерау
односуна примену МУЕ.
Табела: Укупни годишњи трошкови у односу на примену МУЕ

Опис расхода (Износ у еврима)

Трошкови годишње (евра)
Без улагања у
МУЕ

Са улагањем у
МУЕ

231
29

Трошкови за цео век пројекта
(евра)
Без улагања у Са улагањем у
МУЕ
МУЕ

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019

Трошкови за ел.енергију
Трошкови одржавања дела
система ЈО
Укупни текући расходи (1+2)
Максимални трошкови Града
за 13 година у којима плаћа
накнаду за МУЕ

341,003

119,403

4,433,043

1,552,240

128,453

0

1,669,894

0

469,457

119,403

6,102,938

1,552,240

6,102,938

1,552,240

Максимални укупни трошкови у односу на примену МУЕ обухватају трошкове намењене
за електричну енергију, трошкове за одржавање и максималне укупне годишње
трошкове за локалну самоуправу за13 година, колико траје пројекат, у којима плаћа
накнаду приватном партнеру.

Пројекат остварује приходе путем:
1. смањења текућих расхода за електричну енергију, у односу на висину расхода за
електричну енергију пре замене дела система ЈО;
2. смањења расхода за услуге одржавања реконструисаног дела система ЈО, у
односу натрошкове одржавања дела система ЈО пре замене.
Табела: Годишње уштеде трошкова и емисије CO2 након примене МУЕ
Опис
Број расветних тела
Укупна иснталисана снага светиљки (kW)
Укупна годишња потрошња светиљки
(kW)
Годишња емисија CO2 (t)

Пре
реконструкције
10,039
1,180.15

Након
реконструкције
9,708
413.23

4,720,611.20
3,389.40

Уштеда

%

766.92

64.98%

1,652,929.04

3,067,682.16

64.98%

1,186.80

2,202.60

64.98%

Годишње приходе пројекта чине приходи од уштеде расхода за електричну енергију у
износу од 221.600,00 евра годишње, односно 2.880.803,00 евра за период од 13 година
и приходи од уштеде расхода за одржавање дела система ЈОу износу од 128.453,00 евра
годишње, односно 1.669.894,00 евра за период од 13 година, што укупно износи
350.054,00 евра годишње, односно4.550.697,00 евра уштеде расхода за свих 13 година
пројекта.
Табела: Годишњи приходи пројекта за ЈП након примене МУЕ
Опис прихода

Износ годишње
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30

Износ уштеде за
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уштеде (ЕUR)

13 година (ЕUR)

Приходи од уштеде расхода за електричну
енергију

221,600

2,880,803

Приходи од уштеде расхода за одржавање

128,453

1,669,894

Укупни приходи (1+2)

350,054

4,550,697

Процењена минимална додатна финансијска уштеда Града за13 година у којима Град
плаћа накнаду за примену МУЕ представља разлику између максималних укупних
годишњих трошкова Градаза 13 година пре замене и максималних укупних годишњих
трошкова Градаза 13 година након замене, и она износи 14.084,00 евра, односно
максимална додатна финансијска уштеда за цео период гарантовања од 13 година у
којима Град плаћа накнаду за примену МУЕ и одржавање система ЈО износи укупно
183.088,00 евра.
Табела: Финансијске уштеде остварене применом МУЕ
Опис

Износ (ЕUR)

Максимални укупни годишњи трошкови Града за период
гарантовања у коме плаћа накнаду за МУЕ
Максимални укупни годишњи трошкови Града за период
гарантовања у коме плаћа накнаду за МУЕ након
реконструкције

469,457

455,373

Минимална додатна годишња финансијска уштеда Града у
коме плаћа накнаду за МУЕ (3% од тренутних издатака)

14,084

Минимална додатна финансијска уштеда Града за цео
период гарантовања у коме плаћа накнаду за МУЕ

183,088

Дефинисање дисконтне стопе
Дисконтна стопа представља минималну прихватљиву стопу рентабилности, која се
користи за обрачун показатеља финансијске рентабилности пројекта, односно нето
садашње вредности прихода и расхода пројекта и периода повраћаја инвестиције.
За дисконтовање је коришћена дисконтна стопа од 3%, која се користи за пројекте јавног
сектора, који се финансирају из прихода буџета.
Показатељи финансијске рентабилности пројекта
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Дисконтовањем новчаног тока пројектованих инвестиционих расхода и прихода
пројекта, може се оценити финансијска исплативост инвестиционих расхода пројекта, на
основу показатеља финансијске рентабилности.
У наредној табели су приказани капитални инвестициони расходи замене дела система
ЈО и приходи од уштеда трошкова за електричну енергију и одржавање у току 13 година
коришћења дела система ЈО након замене. Подаци у табели се користе за оцену
могућности исплате капиталних инвестиционих расхода из прихода од уштеда текућих
расхода за део система ЈО, без обзира на изворе финансирања.

234

235

НСВ u EУР

ИСП

Период повраћаја (година)

Укупни дисконтовани нето приходи

Дисконтовани нето приходи

632,160

Нето приходи (ННТ)

2,471,180

Капитални инвестициони расходи

619,465

3,090,645

Расходи

Трошкови одржавања новог система ЈО

1,366,096

2,356,709

Приходи од уштеде расхода за ел.енергију за ЈП

Приход од уштеде расхода за одржавање

3,722,805

СВ

3.00%

ЕУР

Приходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

632,160

6.77%

9.92

632,160

1,322,293

757,224

2,471,180

3,228,404

1,669,894

2,880,803

4,550,697

Укупно

-2,471,180

-2,471,180

-2,471,180

2,471,180

2,471,180

0

0

-2,187,874

283,306

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.970874

2020

2019

1.000000

1

0

2

-1,912,819

275,055

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.942596

2021

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ГРАД САМОСТАЛНО И БЕЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

-1,645,775

267,043

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.915142

2022

3

-1,386,510

259,266

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.888487

2023

4

-1,134,796

251,714

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.862609

2024

5

-890,413

244,383

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.837484

2025

6

-653,148

237,265

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.813092

2026

7

-422,794

230,354

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.789409

2027

8

-199,150

223,645

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.766417

2028

9

17,981

217,131

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.744094

2029

10

228,788

210,807

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.722421

2030

11

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта МУЕјавног партнера у опцији самосталне имплементације и без задуживања

433,454

204,667

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.701380

2031

12

632,160

198,705

291,806

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.680951

2032

13
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Показатељи финансијске рентабилности инвестиционих расхода пројекта, без обзира на
начин њиховог финансирања су:
1. финансијска нето садашња вредност расхода пројекта НСВ, при дисконтној стопи
од 3%, износи 632.160,00 евра;
2. финансијска стопа рентабилности расхода пројекта ИСП за 13 година коришћења
замењеног дела система ЈО, износи 6,77%;
3. период повраћаја капиталних инвестиционих расхода из прихода пројекта при
дисконтној стопи од 3%, износи 9,92 година.
Обзиром да су нето садашња вредност пројекта и дисконтна стопа позитивни може се
закључити да је пројекат исплатив, а све под претпоставком да локална самоуправа има
сопствена средства из којих може да финансира планирану замену ЈО и на тај начин
оствари уштеду у енергији.
Извори финансирања пројекта
Капитални инвестициони расходи пројекта од 2.471.180,00 евра могу бити финансирани
из прихода буџета, примања од задуживања и/или капитала приватног партнера, путем
јавно-приватног партнерства.
У овом кораку ћемо анализирати могућност финансирања пројекта из примања од
задуживања Град, тако да рацио однос дуга и буџетских средстава износи 100% према
0%. Динамика обезбеђивања финансијских средстава у току реализације пројекта
приказана је у табели у наставку, на основу плана имплементације пројекта.
Табела: План финансирања у току реализације пројекта
Извор финансирања
0
Каматна стопа
Примања од задуживања
Приходи од буџета
Укупно

Године
1 2
5.00%
2,471,180

Укупно
(Еур)
3

4

5

6

Структура

7
2,471,180
0
2,471,180

100%
0
100%

Табела: План повлачења и отплате кредита (ЕУР)
Година
Повлачење кредита
Накнада
Камата
Трошкови камате и накнаде (2+3)
Отплата главнице
Укупно главница, камата и накнада
(2+3+5)

0
2,471,180.00
1,235.59
123,559.00
124,794.59
0.00

1

2

3

4

5

6

7

Укупно

116,690.55
116,690.55
302,438.65

101,217.22
101,217.22
317,911.98

84,952.24
84,952.24
334,176.96

67,855.11
67,855.11
351,274.09

49,883.26
49,883.26
369,245.94

30,991.94
30,991.94
388,137.26

11,134.10
11,134.10
407,995.10

1,235.59
586,283.41
587,519.00
2,471,180.00

124,794.59

419,129.20

419,129.20

419,129.20

419,129.20

419,129.20

419,129.20

419,129.20

3,058,699.00
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Услови одобравања и коришћења кредита утврђени су на основу анализе услова
задуживања јединица локалне самоуправе и услова одобравања расположивих кредита
за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности у Републици Србији.
Том приликом су узети у обзир најконзервативнији услови одобравања кредита од
стране комерцијалних банака, као и услови одобравања кредита из кредитне линије
Европске банке за обнову и развој(намењени за финансирање пројеката енергетске
ефикасности јавног и приватног сектора). За пројекцију отплате кредита и плаћања
камате и накнаде примењени су услови задуживања приказани у табели који обухватају
повлачење и отплату кредита и обрачун камате и накнаде.
Табела: Услови задуживања за финансирање пројекта
Услови задуживања за финансирање пројекта
Опис услова
Грејс период
Каматна стопа
Укупна главница кредита
Отплата главнице кредита
Број отплата у години
Рок
Укупан број отплата
План отплате

јединица
(месеци)
%
(ЕУР)

износ/датум
12
5.00
2,471,180

(година)

12
7.00
84

једнаки ануитети

Рата главнице на месечном нивоу

(ЕУР)
(%)
(ЕУР)
(ЕУР)

Накнада за повлачење кредита
Годишњи износ кредита без камате

29,418.81
0.0005
1,235.59
353,025.71

Дисконтовањем новчаног тока пројектованих прихода пројекта и расхода по основу
извора финансирања, може се оценити финансијска исплативост средства (капитала)
уложених у пројекат.
У наредној табели биће приказан новчани ток јавног партнера у опцији када пројекат
МУЕ финансирао из средстава задуживања.
Показатељи финансијске рентабилности улагања финансијских средства у пројекат, за
период од 13 година коришћења замењеног дела система ЈО при дисконтној стопи од
3% су:
1. финансијска нето садашња вредност капитала НСВ је 82.597,00 ЕУР
2. финансијска стопа рентабилности капитала ИСП је 3,45%
3. период повраћаја износи више од 12,58 година.
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С обзиром да су индикатори пројекта позитивни, може се закључити да је пројекат
исплатив под наведеним условима.
Међутим, у питању су претпоставке да јавни партнер може да се задужи под
оптимистичним условима, и у ову анализу нису укључени процењени ризици, који
свакако имају значајан утицај на финансијске пројекције и уопште исплативост пројекта.

238
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12.58

3.45%

82,597

ИСП

НСВ u EУР

82,597

734,774

587,519

757,224

2,471,180

3,815,923

1,669,894

2,880,803

4,550,697

Укупно

Период повраћаја (година)

Укупни дисконтовани нето приходи

Дисконтовани нето приходи

82,597

Нето приходи (ННТ)

2,471,180

Капитални инвестициони расходи

549,563

3,640,208

Расходи

Трошкови финансирања – камате

1,366,096

Приход од уштеде расхода за одржавање

619,465

2,356,709

Трошкови одржавања новог система ЈО

3,722,805

Приходи од уштеде расхода за ел.енергију за
ЈП

СВ

3.00%

ЕУР

Приходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

-2,595,975

-2,595,975

-2,595,975

124,795

0

2,471,180

2,595,975

0

0

0

12

-2,425,960

170,015

175,115

116,691

58,248

0

174,939

128,453

221,600

350,054

0.970874

2020

2019

1.000000

1

0

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ГРАД САМОСТАЛНО СА КРЕДИТОМ

година и

-2,246,312

179,648

190,588

101,217

58,248

0

159,465

128,453

221,600

350,054

0.942596

2021

2

#REF!

-2,057,012

189,300

206,853

84,952

58,248

0

143,200

128,453

221,600

350,054

0.915142

2022

3

дана

-1,858,035

198,977

223,951

67,855

58,248

0

126,103

128,453

221,600

350,054

0.888487

2023

4

-1,649,350

208,684

241,922

49,883

58,248

0

108,131

128,453

221,600

350,054

0.862609

2024

5

-1,430,923

218,427

260,814

30,992

58,248

0

89,240

128,453

221,600

350,054

0.837484

2025

6

-1,202,711

228,212

280,672

11,134

58,248

0

69,382

128,453

221,600

350,054

0.813092

2026

7

-972,357

230,354

291,806

0

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.789409

2027

8

-748,713

223,645

291,806

0

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.766417

2028

9

-531,582

217,131

291,806

0

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.744094

2029

10

-320,775

210,807

291,806

0

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.722421

2030

11

-116,109

204,667

291,806

0

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.701380

2031

12

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта МУЕ јавног партнера у опцији самосталне имплементације и финансирањем из
задуживања

82,597

198,705

291,806

0

58,248

0

58,248

128,453

221,600

350,054

0.680951

2032

13
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АНАЛИЗА РИЗИКА И МАТРИЦА РАСПОДЕЛЕ РИЗИКА

Квалитативна анализа ризика у обзир узима најзначајније финансијске, еколошке,
оперативне, институционалне и друштвено-економске ризике везане за пројекат и
његово спровођење. Могу се утврдити и други ризици. Процењује се вероватноћа
остварења тих ризика и тежина негативних последица, а предлажу се мере за
ублажавање ризика.
Матрица ризика и анализа осетљивости: Матрица ризика – вероватноћа и утицаја
представља листу вероватноћа појаве ризика на једној и листу утицаја појаве ризика на
другој страни.
УТИЦАЈ

Вероватноћа

МИНИМАЛНИ

СРЕДЊИ

ВЕЛИКИ

КАТАСТРОФАЛНИ

Вероватно (В)

С

С

В

В

Могуће (М)

Н

С

С

В

Мало вероватно
(МВ)

Н

Н

С

В

РИЗИК
Ризици у планирању пројекта - квалитет предлога пројекта
Планирање времена
Ризици избора приватног партнера
Ризици поступка јавне набавке
Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама
пројекта

ВЕРОВАТНОЋА
МВ
М
МВ
М
МВ

УТИЦАЈ
С
В
К
С
С

ПРИОРИТЕТ
Н
С
В
С
Н

Неисправна документација за припрему понуде
Грешке укалкулацијама приликом обрачуна предрачунске
вредности
Немогућност прибављања потребних сагласности
Неефикасност урешавањууслова и сагласности институција

МВ
МВ

С
С

Н
Н

МВ
МВ

С
С

Н
Н

Процена трошкова и буџет пројекта
Ризици при изради техничке документације
Планирање ресурса: грешка при избору светиљки
Квалитет технологије
Ризик учинка
Недостатакстручнераднеснаге,према успостављеним
критеријумима и потребама

МВ
М
МВ
МВ
МВ
М

В
В
В
В
С
С

С
С
С
С
Н
С

Кашњење у испоруци опреме и материјала
Нерешена имовинскоправна питањана локацији извођења
радова

МВ
МВ

С
С

Н
Н

240
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РИЗИК
Некомпетентност чланова пројектног тима или особља на
кључним извршним позицијама (непознавање техничких
аспеката пројекта)
Слаба комуникација унутар организације и лош распоред
активности

ВЕРОВАТНОЋА
М

УТИЦАЈ
В

ПРИОРИТЕТ
С

М

С

С

М

С

С

МВ
МВ
МВ

С
С
С

С
Н
С

Проблеми финансирања
Испорука опреме са грешком
Одржавање јавног осветљења
Наплата услуге
Ризик тражње
Ризик кретања цена услуге
Ризик промене законске регулативе
Инфлаторни ризик
Валутни ризик
Ризик од промене каматних стопа

МВ
М
МВ
М
М
МВ
М
М
М
МВ

С
С
В
К
С
М
М
С
С
М

Н
С
С
В
С
Н
Н
С
С
Н

Порески ризици
Ризик од промене курса
Настанак штете на опреми (елементарна непогода или
намерно оштећење) и повреде на раду

М
М
МВ

С
С
С

С
С
С

В

В

В

Прекид радова на више од 5 дана услед неповољних
временских услова
Нереални циљеви
Продуктивност нижа од норме
Незадовољавање очекиваних стандарда приликом извођења
радова

Ризик од промене цене ел. Енергије

241
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Ризик у пројекту представља будући догађај који може и не мора да се догоди. Такође,
то је догађај који има одређену вероватноћу наступања, и чије су последице
неочекиване и непланиране. Када се говори о пословном ризику, он укључује могућност
остварења позитивног или негативног резултата. Прецизније, ризик ће, ако се догоди,
остварити позитиван или негативан утицај на бар један сегмент пројекта, као што су
време, трошкови, обим пројекта, квалитет, итд. Анализа ризика може бити са разних
аспеката, значајно је груписати ризике и по категоријама.
Подела ризика по категоријама:
•
•
•
•

технички ризици
ризици управљања
организациони ризици
екстерни ризици

Након анализирања критичних варијабли, закључак је да је инвестиција осетљива на
промену висине надокнаде за испоручену електричну енергију. Пројекат је мање
осетљив на висину инвестиције.
Р. БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОПИС РИЗИКА
Ризици у планирању пројекта
Планирање времена и временско прекорачење пројекта
Ризици избора приватног партнера
Ризици поступка јавне набавке
Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребамапројекта
Неисправна документација за припрему понуде
Грешкеукалкулацијама приликом обрачуна предрачунске вредности
Немогућност прибављања потребних сагласности
Неефикасност у решавањууслова исагласности институција
Процена трошкова и буџет пројекта
Планираље ресурса: грешка при избору светиљки
Квалитет технологије
Ризик учинка
Недостатак стручне радне снаге, према успостављенимкритеријумима и
потребама
Кашњење у испоруци опреме и материјала
Нерешенаимовинскоправнапитањаналокацији извођења радова
Некомпетентност чланова пројектног тима или особља накључним
извршним позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта)

КАТЕГОРИЈА
Ризици управљања
Ризици управљања
Организациони ризик
Организациони ризик
Организациони ризик
Организациони ризик
Организациони ризик
Екстерни фактор
Екстерни фактор
Ризици управљања
Ризици управљања
Технички ризици
Технички ризици

18.

Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности

Организациони ризик

19.

Прекид радова на више од пет дана услед неповољних временских
услова
Нереални циљеви
Продуктивност нижа од норме
Незадовољавања очекиваних стандарда приликом извођења радова
Проблеми финансирања
Испорука опреме са грешком

15.
16.
17.

20.
21.
22.
23.
24.

242
40

Екстерни ризик
Ризици управљања
Екстерни ризик
Организациони ризик

Екстерни ризик
Организациони ризик
Ризици управљања
Ризици управљања
Организациони ризик
Ризици управљања
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Анализа осетљивости се користи како би се утврдиле оне променљиве које су од кључне
важности за пројекат. Кључна променљива је свака која има позитиван или негативан
утицај на финансијску и/или економску исплативост пројекта.
Најважнији кораци у спровођењу анализе осетљивости су:
1.
2.
3.
4.

утврдити променљиве
елиминисати зависне променљиве
анализирати осетљивост показатеља рентабилности
одабрати кључне променљиве

Анализа осетљивости би требало да се усредсреди на независне променљиве,
елиминише сувишне променљиве и, у највећој могућој мери, анализира променљиве у
њиховом најосновнијем облику.
Након анализирања критичних варијабли, закључено је да је инвестиција осетљива на
промену висине надокнаде за испоручену светлосну енергију. Пројекат је мање осетљив
на висину инвестиције.
Управљање ризиком има позитиван утицај на избор пројекта, одређивање обима
пројекта, значајно помаже при прављењу реалистичног распореда и трошкова пројекта,
помаже учесницима да разумеју пројекат, као и обавезе које имају за исти. Често
уколико се добро управља ризицима, то остаје неопажено али је неопходно како би се
обезбедила интеграција задатака у пројектима.
Квалитативна анализа ризика у обзир узима најзначајније финансијске, еколошке,
оперативне, институционалне и друштвено-економске ризике везане за пројекат и
његово спровођење. Могу се утврдити и други ризици. Процењује се вероватноћа
остварења тих ризика и тежина негативних последица, а предлажу се мере за
ублажавање ризика.
Главна предност пројекта ЈПП је алокација ризика. Сваки учесник преузима онај ризик
којим најбоље управља. Алокација ризика представљења је у табели која следи.

ВРСТЕ РИЗИКА

ПРОЦЕ
НА УТИЦАЈА
РИЗИКА

ВЕРОВАТНОЋА
ПОЈАВЕ РИЗИКА

ФИНАНСИЈСКИ
УТИЦАЈИ РИЗИКА

РАСПОДЕЛА РИЗИКА

ЈП

ПП

ТЕХНИКА
УПРАВЉАЊА
РИЗИКОМУМАЊЕЊЕ
РИЗИКА

ЈП и ПП

ПЕРИОД РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА
Планирање
пројекта

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Стручно
управљање

Квалитет
предлога
пројекта

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Изабрати стручан
тим који се разуме
у дати пројекат

243

41
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Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Изабрати стручан
тим који се разуме
у дати пројекат

X

Временско
прекорачење и
кашњења

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Ризик
прибављања
потребних
сагласности

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Ризици поступка
јавне набавке и
избора
приватног
партнера

Минималан

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Буџет пројекта и
трошкови

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Управљање
ризиком
путем адектатне
процене рокова и
добро дефинисан
план
активности
Информисати се о
критеријумима и
временским
роковима
Стручност при
састављању и
адекватно
руковање са
роковима и
захтевима
X

Процена трошкова

ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Кашњење у
испоруци
опреме и
материјала
Располагање са
потребном
опремом,
квалитет
Недостатак
стручне радне
снаге

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Покривено
уговором и
гаранцијама

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Покривено
уговором и
гаранцијама

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Слаба
комуникација
унутар
организације и
лош распоред
активности

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Ризик учинка,
прекид радова,
на више од 5
дана,
временски
услови

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Повреде на раду

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Покривено
уговором и
гаранцијама
Планирање токова
активности и
временски период
који стоји на
располагању,
организовање
састанака
Планирање токова
активности и
временски период
који стоји на
располагању је
дефинисан
уговором
Адекватна опрема,
осигурање

ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА
Изабрани
понуђач

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Одржавање
јавног
осветљења

Минималан

Минималан

Занемарљив

244
42

X

X

Постављање
искусног
руководства у
компаније која је
изабрана
Покривено
уговором и
гаранцијама
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Наплата
услуге

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Ризик тражње

Минималан

Минималан

Занемарљив

Ризик кретања
цена услуге

Минималан

Минималан

Занемарљив

Минималан

Минималан

Занемарљив

Минималан

Минималан

Занемарљив

Ризик промене
законске
регулативе
Инфлаторни
ризик

Покривено
уговором и
гаранцијама
Адекватна процена
потреба

X
X

Дефинисана цена у
еврима

X

X
X

Валутни ризик

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

X

Ризик
каматних стопа

Минималан

Минималан

Занемарљив

X

Порески
ризици

Минималан

Минималан

Занемарљив

X

Ризик од
промене курса

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Умерен /
Ограничен

Настанак
штете на опреми
(елементарна
нпогода или
намерно
оштећење),
објектима и
повреде на раду

Минималан

Минималан

Занемарљив

X

X

Увек бити у току,
пратити
Адекватна процена
Цена услуге
су дефинисане у
еврима, али
плаћање у
динарима
Каматне стопе
израђене фиксно
кроз
аранжман са
банком
Пореска
оптимизација
за инвеститоре
изражена кроз
адекватну
корпоративну
структуру
Мањи значај има
него да постоји
ризик од промене
каматних стопа
Осигурање и
покриће
штета и
одговорности
адекватним
врстама
осигурања
доступним на
нашем тржишту

Јавни партнер (у овом случају Град Сремска Митровица) пренеће на приватног партнера
све ризике којима приватни партнер може ефикасно да управља и за које је спреман да
врши плаћање накнаде у складу са моделом уговора о јавно-приватном партнерству.
Такође, јавни партнер задржава управљање са ризиком обезбеђивања и квалитета
одређених података о функционисању дела система јавног осветљења који се
реконструише, као и управљање са ризиком локације, а на приватног партнера преноси
ризик пројектовања модела уштеда енергије, односно све остале ризике у вези са
обављајем активности на спровођењу пројектованих мера уштеда енергије.
Имајући у виду то, да јавни партнер задржава управљање са ризиком цене електричне
енергије, на приватног партнера преноси управљање са ризиком функционисања дела
система јавног осветљења који му је поверен на замену и одржавање, ризиком
остварења уштеда и ризиком технологије, као и ризиком повраћаја извора
финансирања.
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Правно-институционални оквир у коме се спроводи пројекат, због своје променљивости
и непредвидивости, носи ризик измене услова за реализацију уговора у дугорочном
периоду. Одговорност за правно-институционалне ризике регулисана је уговором на
начин да јавни партнер задржава обавезу управљања са ризиком измене закона,
ризиком политичких одлука и ризиком спровођења уговора. У случајевима измене
правног и измене институционалног оквира јавни партнер је обавезан да омогући
неометано спровођење уговора о ЈПП или да обештети приватног партнера због
неиспуњења уговорних обавеза. Уговор нарочито регулише сарадњу и заједничку
одговорност оба партнера у случају прибављања потребних дозвола и одобрења,
настанка ризика више силе и решавања спорова.
Приватни партнер има обавезу да за време трајања Уговора прибавља све неопходне
дозволе и одобрења за примену мера уштеда енергије, а јавни партнер има обавезу да
сарађује у поступку прибављања свих неопходних дозвола и одобрења, као и да достави
сву неопходну документацију којом он располаже или је на основу техничких и других
релевантних прописа Републике Србије дужан, односно, у могућности да обезбеди. У
случајевима наступања околности који представљају вишу силу (природна катастрофа,
пожар, политичка нестабилност...) долази до привременог одлагања примене Уговора,
све до престанка околности. Тада се период важења Уговора продужава за период
деловања више силе. У случају континуираног дејства више силе дужем од 180 дана,
свака уговорна страна може једностраном изјавом да раскине Уговор са тренутним
дејством.
Настанак неспоразума техничке природе и општих спорова представља ризик за обе
уговорне стране, чији начин решавања је регулисан Уговором. Неспоразуми техничке
природе се прослеђују на коначно решавање трећем лицу: а) експерту или б)
сертификованом органу (кога именују заједно јавни и приватни партнер у року од 15
дана од дана настанка неспоразума). Одлука трећег лица је обавезујућа, а накнаду за
решавање неспоразума плаћа страна која изгуби спор. Општи спорови, несугласице или
захтеви у вези са уговором/неизвршењем уговорних обавеза решавају се: а) раскидом
или ништавошћу Уговора; б) преко стварно надлежног суда; ц) посредством
Спољнотрговинске арбитраже6.
Наведени политички ризик у смислу одустајања јавног партнера од реализације пројекта
представља изузетно висок ризик за обе стране, односно и за јавног партнера и за
приватног партнера. У случају одустајања од реализације пројекта јавни партнер неће
остварити приход по основу уштеде укупних трошкова функционисања дела система
јавног осветљења, што се обично дешава као последица промене политике локалне
власти о спровођењу капиталних пројеката у условима недостатка буџетских средстава
за реализацију свих предложених пројекта.

6

Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије је стална арбитражна институција за
решавање спорова и вршење мирења из међународних пословних односа, када је уговорена њена
надлежност.
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Koнтрола пројекта ЈПП подразумева да је неопходно пратити напредовање пројекта како
би он био реализован у складу са планом. Кључ контроле пројекта јесте мерење
актуелног напредовања и поређење са планираним временским распоредом, уколико
се примете одступања неопходно је у што краћем року приступити корективним
акцијама, уколико су оне у оквиру који прописује јавни уговор, не сме се прекорачити
рок.
За успешност контроле од велике важности су извештаји на основу којих се упоређују
подаци о текућој реализацији пројекта. Ефикасност и ефективност контроле реализације
пројекта у великој мери зависи од организованости и стручности тима који ради на
пројекту. Основни циљ праћења и контроле пројекта јесте реализација у што краћем
времену, са одговарајућим ресурсима и што мањим трошковима.
Праћење спровођења усвојених одговора на ризике вршило би се на основу усвојеног
плана управљања ризицима и усвојених стратегија за реакције на исте. Сврха праћења и
контроле времена реализације пројекта јесте да прикаже начин одвијања пројекта да би
се могло проверити да ли постоје одступања и уколико она постоје да укаже на потребу
брзог реаговања у циљу превазилажења проблема. Она се одвија у тачно одређеним
временским интервалима по карактеристичниом параметрима. За успешно праћење и
контролу временског напредовања реализације пројекта неопходни су састанци. Једна
од главних карактеристика пројеката ЈПП је висока организованост, што је свакако
неопходно због великог броја учесника. Из истих разлога и контрола је високо
организована.
Анализа ризика и квантитативно вредновање је веома тешко, због неизвесности
везаних за дефинисање проблема, потешкоће које се јављају приликом вредновања
чињеница,
сложености откривања релевантних вредности, непредвидљивости
понашања учесника у процесу, и неједнозначности вредновања процеса. Постоје ризици
чије квантитативно вредновање није могуће, може се само одредити његов значај и
предвидети начин решавања уколико наступи.
Ради објашњења ризика одлучили смо се да користимо технички приступ дефинисању
ризика, што подразумева дефинисање квантитативних особина ризика. Приликом
квантитативног одређивања ризика, барата се са ограниченим бројем последица јер се
узимају у обзир само оне последице које се могу квантификвати. Из истих разлога, сваки
ризик треба понаособ дефинисати:
Ризик планирања пројекта, квалитет предлога пројекта и техничке документације: Овај
ризик се јавља у припремној фази и повезан је са израдом квалитетне пројектнотехничке документације. Предност концепта ЈПП партнерства јесте да је локална
самоуправа била у могућности да се консултује са потенцијалним приватним
партнерима и са тиме сама да изради пројекат.
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Планирање времена, рокови за завршетак техничке документације: Планирање времена
у сваком пројекту зависи од унутрашњих и спољашњих фактора. Свако прекорачење
планираних рокова има за последицу губитак финансијских средстава.
Кашњења због јавног партнера: На овај ризик утиче много фактора. Навешћемо као
пример да јавни партнер не припреми тендерску документацију у најкраћем могућем
року али не на уштрб квалитета исте. Вероватноћа настанка овог ризика процењујемо на
50%.
Ризик прибављања потребних сагласности: Овај ризик зависи од квалитета предложеног
пројекта и од спољашњих фактора.
Ризици поступка јавне набавке, документације, калкулације: Овај ризик је изузентно
сложен. Реално, уколико локална самоуправа овај корак не припреми квалитетно и
испрати сваки детаљ, резултат би могао бити кобан и са тим изгубити могућност
остварења квалитетног пројекта у оквиру ЈПП.
Процена трошкова и планирање ресурса: Овај ризик представља први у низу при
извођењу радова. Исти ризик је у надлежности приватног партнера. То значи да би због
погрешне процене и грешке при планирању, јавни партнер имао право да уведе пенале
приватном партнеру.
Кашњење у испоруци опреме и материјала: Ризик од кашњења у испоруци опреме за
јавног партнера узрокује одређене новчане губитке по дану (на основу уштеде) и исти је
јавни партнер у могућности да уведе као пенал приватном партнеру. Остварењем овог
ризика и приватни партнер има двоструки губитак (неостваривање добити и пенали).
Недостатак стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама:
Овај ризик, изражен бројевима, не би осликао прави губитак оба партнера. Вероватноћу
наступка овог ризика процењујемо на 15% али и ограничавамо јер ће Уговором тачно
бити дефинисано какве квалификације треба да имају запослена лица при извођењу
радова на пројекту.
Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности: Комуникација
представља основ за добар распоред активности. Сваки вид пропуста, нпр.кашњење са
извештајима са собом повлачи пенале који ће бити дефинисани уговором.
Прекид радова на више од пет дана, временски услови: Пошто је динамиком
пројекта предвиђено да се он остварује у зимском периоду, биће потребно Уговором
предвидети реалне услове и не кажњавати приватног партнера у случају прекида рада
од пет дана или и више због временских прилика.
Проблеми финансирања: Овај ризик процењујемо на 30% јер се путем ЈПП предвиђа да
изабрани приватни партнер располаже са довољно финансијских средстава да буде
инвеститор у овом пројекту.
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Изабрани понуђач: Ризик да буде одабран понуђач који не поседује довољан квалитет је
минималан јер уколико је тендерска документација израђена квалитетно, локална
самоуправа ће моћи да изабере оног приватног партнера који је дао најбољу понуду у
складу са захтевима.
Квалитет технологије: Овај ризик зависи од техничке документације у оквиру тендерске
документације. Вероватноћа наступа овог ризика је минимална и процењује се на 5%.
Уколико квалитет опреме буде нижи, учинак неће достићи Уговором превиђен ниво и
због тога ће приватни партнер бити у обавези да плаћа пенале. Време трајања гаранције
ће бити један од кључних елемената јавне набавке.
Одржавање јавног осветљења: Одржавање јавног осветљења је урачуната у отплату
инвестиције. Ризик од истог је минималан из разлога што уколико приватни партнер не
одржава јавно осветљење у складу са Уговором, јавни партнер нема обавезу исплате
месечне накнаде приватном партнеру.
Ризик учинка: Уговором о ЈПП тачно ће бити дефинисано колика ће бити уштеда јавног
партнера. Уколико се та уштеда не оствари, приватни партнер ће бити у обавези да
јавном партнеру плати пенале – све до износа уштеде.
Наплата услуге: Пошто се пројекти ЈПП у замени јавног осветљења остварују плаћањем
из уштеде, у том смислу не постоји ризик од наплате услуге. Међутим, ипак се овај ризик
процењује на умерен, за приватног партнера, у проценту од 10% јер се може десити да
локална самоуправа, због лошег прилива у буџет, касни са плаћањем рачуна и из истих
разлога приватни партнер има право да тражи наплату пенала од јавног партнера.
Ризик тражње: Уговори о ЈПП су дугорочни уговори, овај Пројекат је планиран на 13
година. Сматрамо да, за тај период, не би требало да дође до наглог развоја светиљки и
LED технологије, а нарочито с обзиром на чињеницу да се она тек уводи у Србију. Из тих
разлога овај ризик процењујемо на 1%.
Ризик кретања цена услуге: Јавни партнер при кретању цена услуга има минимални
ризик јер се пројектом предвиђа ублажавање трошкова уколико дође до промене цене
електричне енергије. Уколико дође до повећања цене електричне енергије, то увећање
ће се, у пуној мери, одразити само на већ умањену вредност трошкова електричне
енергије.
Инфлаторни ризик: Инфлаторни ризик је минималан јер приватни партнер неће моћи
исти користити при наплати инвестиције. Он се процењује на 5%.
Валутни ризик и ризик од промене курса: Цене ће бити дефинисане у еврима, а плаћање
ће се вршити по средњем курсу Народне банке Србије. Исти ризик је подложан
спољашњим факторима. Процењујемо га на 5%.
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Ризик каматних стопа: Ризик каматних стопа се процењује као занемарљив јер би
каматне стопе приватног партнера требале бити дефинисане као фиксне према банци.
Процењује се вероватноћа наступа ризика на 5%.
Порески ризици: Порески ризик увек постоји али исти процењујемо као занемарљив
наспрам осталих ризика и износи 5%.
Настанак штете на опреми (елементарна непогода или намерно оштећење), објектима и
повреде на раду: Ризик сноси приватни партнер и исти процењујемо на 1%. Исти се
квантитативно тешко може изразити јер су цене светиљки различите.
Ризик може имати један или више узрока и исто тако и више последица.
У складу са горенаведеним, јавни партнер преноси огроман део ризика на приватног
партнера у свим елементима реализације пројекта, од припреме преко израде техничке
документације, набавке, транспорта, извођења радова, финансирања, осигурања,
одржавања и управљања.
На основу оваквог оквира, извршено је вредновање ризика у оквиру компаратора јавноприватног партнерства, па се овом методом, тј. вредновањем ризика у оба случаја,
огроман део ризика са великом вредношћу преноси са јавног на приватног партнера,
односно скоро цео ризик се преноси на јавног партнера.
Ризици у оквиру компаратора трошкова јавно-приватног партнерства су приказани у
следећој табели:
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Табела: Матрица ризика

Из матрице квантификованих ризика се може видети да алокацијом ризика јавни
партнер на приватног партнера пребацује чак 93% укупних ризика.
У наредној табели биће приказан новчани ток јавног партнера када се у пројекат укључе
ризици.
251
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549,563

339,903

764,734

929,987

Трошкови финансирања

Трошак ризика у фази припреме

Трошак ризика у фази имплементације

Трошак ризика за време трајања уговора

НСВ u EУР

Период повраћаја (година)

Укупни дисконтовани нето приходи

Дисконтовани нето приходи

-1,952,027

619,465

Трошкови одржавања новог система ЈО

2,471,180

-1,952,027

>13

-1,952,027

-1,506,664

1,136,801

764,734

339,903

587,519

757,224

2,471,180

6,057,361

1,669,894

1,366,096

5,674,832

2,880,803

Капитални инвестициони расходи

Нето приходи (ННТ)

Укупно

4,550,697

2,356,709

3,722,805

СВ

3.00%

ЕУР

Расходи

Приходи од уштеде расхода за
ел.енергију за ЈП
Приход од уштеде расхода за
одржавање

Приходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

-3,700,612

-3,700,612

-3,700,612

0

764,734

339,903

124,795

0

2,471,180

3,700,612

0

0

0

-3,615,497

85,115

87,669

87,446

0

0

116,691

58,248

0

262,385

128,453

221,600

350,054

0.970874

2020

2019
1.000000

1

0

-3,518,275

97,221

103,142

87,446

0

0

101,217

58,248

0

246,911

128,453

221,600

350,054

0.942596

2021

2

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ГРАД САМОСТАЛНО СА КРЕДИТОМ И РИЗИКОМ

-3,409,001

109,274

119,407

87,446

0

0

84,952

58,248

0

230,646

128,453

221,600

350,054

0.915142

2022

3

-3,287,718

121,282

136,504

87,446

0

0

67,855

58,248

0

213,549

128,453

221,600

350,054

0.888487

2023

4

-3,154,466

133,252

154,476

87,446

0

0

49,883

58,248

0

195,577

128,453

221,600

350,054

0.862609

2024

5

-3,009,273

145,193

173,367

87,446

0

0

30,992

58,248

0

176,686

128,453

221,600

350,054

0.837484

2025

6

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта МУЕ за Град са укљученим ризицима

-2,852,164

157,110

193,225

87,446

0

0

11,134

58,248

0

156,828

128,453

221,600

350,054

0.813092

2026

7

-2,690,840

161,323

204,359

87,446

0

0

0

58,248

0

145,694

128,453

221,600

350,054

0.789409

2027

8

-2,534,216

156,624

204,359

87,446

0

0

0

58,248

0

145,694

128,453

221,600

350,054

0.766417

2028

9

-2,382,153

152,063

204,359

87,446

0

0

0

58,248

0

145,694

128,453

221,600

350,054

0.744094

2029

10

-2,234,520

147,634

204,359

87,446

0

0

0

58,248

0

145,694

128,453

221,600

350,054

0.722421

2030

11

-2,091,186

143,334

204,359

87,446

0

0

0

58,248

0

145,694

128,453

221,600

350,054

0.701380

2031

12

-1,952,027

139,159

204,359

87,446

0

0

0

58,248

0

145,694

128,453

221,600

350,054

0.680951

2031
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У претходној табели приказана је пројекција новчаног тока, односно процена
исплативости улагања у пројекат МУЕ, са укључивањем процењених ризила у анализу, а
под претпоставком да Град користи сопствена средства.
Анализом добијених вредности када се у претходну анализу укључе сви процењени
ризици, показатељи финансијске рентабилности инвестиционих расхода пројекта, без
обзира на начин њиховог финансирања су:
1. финансијска нето садашња вредност расхода пројекта НСВ при дисконтној стопи
од 3%, је негативна
2. финансијска стопа рентабилности расхода пројекта ИСП за 13 година коришћења
замењеног дела система ЈО је неприхватљива,
3. период повраћаја капиталних инвестиционих расхода из прихода пројекта при
дисконтној стопи од 3%, превазилази 13 година.
Обзиром да је НСВ негативна и да је ИСП нижа од дисконтне стопе, може се закључити
да пројекат у овом случају није финансијски исплатив, односно да није оправдана
његова реализација. Разлози за неисплативност пројекта на овај начин су пре свега у
немогућности локалне самоуправе да контролише и управља ризицима, јер једноставно
не поседује знања и способности који се очекују од приватног партнера, а посебно
ангажовање стручних тимова би било неисплативо, већ се као оправдано намеће
решење са поверавањем услуге приватном партнеру кроз предложени модел, што ће
каснија анализа и доказати.

2.4.

СПЕЦИФИКАЦИЈА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЈАВНОПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА

У већини локалних самоуправа у Србији јавно осветљење је застарело у неефикасно
како енергетски тако и фотометријски. Из наведених разлога, замена дотрајалог
осветљења новим савременим LED светиљкама вишеструко је оправдана и исплатива.
Пројекти енергетске ефикасности су веома исплативи, али у овом тренутку локалне
самоуправе немају допунских средстава на располагању да их финансирају. Зато је
модел јавно-приватних партнерства најбољи модел, јер не подразумева ново
задуживање јавног партнера и раст јавног дуга.
Јавно-приватно партнерство представља оквир заједничке акције јавног сектора и
капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег
интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.
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Замена застарелих светиљки је неизбежна с обзиром да је Република Србија до 2018.
године требало да испуни обавезе преузете према Енергетској заједници југоисточне
Европе и смањи потрошњу енергије за 9% (у поређењу са енергетским билансом из
2009. године). Међутим, Република Србија је у обавези да настави да извршава обавезе
према Енергетској заједници због чега је неопходно да настави да примењује методе
смањења електричне енегије и исте унапређује и поставља на виши ниво.
У скаду са овим, Град Сремска Митровица ће током реализације овог пројекта замене
светиљки јавног осветљења енергетски ефикаснијим светиљкама размотрити
постављање пуњача за електричне аутомобиле на простору једног од паркинга који буде
обухваћен заменом светиљки јавног осветљења.
Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација
одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да
сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме
се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у
примеру замене постојећих светиљки јавног осветљења енергетски ефикасним LED
светиљкама, омогућује Граду Сремска Митровица, као јавном партнеру, одређено
смањење трошкова и уштеде, а истовремено омогућава да користи управљачке,
техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.
Укупни трошкови инвестиције замене застарелих светиљки за енергетски ефикасне LED
светиљке покривају се на основу повраћаја из постигнутих уштеда по такозваном "ESCO"
моделу у уговорном периоду. Суштина овог модела је обезбедити локалним
самоуправама, које се боре са недостатком новца, финансијско и техничко решење
којим се остварује већа енергетска ефикасност и смањење потрошње енергије. Кроз
дугорочну и узајамно корисну пословну сарадњу, локална самоуправа се кредитно не
задужује, а трошкове финансирања и одржавање система јавног осветљења обезбеђује
приватни партнер.
Пројекат по ЕSCOмоделу састоји се од:
1. припремног периода
2. периода имплементације мера уштеде енергије
3. периода гарантовања уштеда на основу примењених мера
Што се тиче овог пројекта, за време припремног периода обављају се активности као
што су временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова,
разрада техничке документације и техничка контрола техничке документације.
За време периода имплементације обављају се активности замене, што подразумева
инсталацију и пуштање у пробни рад светиљки и управљачког система.
У току периода гарантовања у којем приватни партнер врши гарантовање и одржавање
и наплаћује накнаду за примену МУЕ и одржавање, врши се плаћање инвестиције,
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одржавање, а уштеде у енергији и трошковима се надгледају, верификују и о њима се
састављају извештаји.
Реализацију оваквог модела могуће је спровести кроз јавно-приватно партнерство са
компанијом која би била изабрана након спроведеног поступка јавне набавке и
обухватала би замену постојећих класичних светиљки јавног осветљења штедљивим LED
светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и увођење
система за управљање јавним осветљењем. Конкретно, обавеза приватног партнера би
била да обезбеди финансијска и техничка средства за спровођење замене јавног
осветљења у локалној самоуправи кроз следеће активности:
1. набавка, инсталирање опреме за управљање системом јавног осветљења,
извођење радова на локацијама постојећег јавног осветљења са заменом свих
постојећих јавних светиљки енергетски ефикаснијим LED светиљкама и
израдутехничке документације за ново јавно осветљење
2. финансирање и осигурање
3. текуће одржавање система у уговорном периоду
4. праћење остварења уговорених уштеда, што је основ за плаћање накнада по
ESCO моделу.
Локална самоуправа потписује уговор са изабраним понуђачем – приватним партнером,
који гарантује да се трошкови не увећавају у односу на досадашње трошкове јавног
осветљења и на тај начин преузима на себе финансијски ризик за ову инвестицију.
Обавеза јавног партнера би била да, на месечном нивоу, сноси трошкове за електричну
енергију и трошкове дистрибутивног система, настале из стварне потрошње и да плаћа
накнаду за услугу примене МУЕ на јавном осветљењуприватном партнеру.
У табели која следи представљени су финансијски подаци који су изведени на основу
детаљног пописа и броја светиљки, на основу трошкова за електричну енергију и
трошкове дистрибутивног система и података о трошковима одржавања:
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Финансијска прихватљивост ЈПП за јавног партнера се разматра на основу финансијских
података који су изведени на основу броја светиљки у граду Сремска Митровица, на
основу рачуна за електричну енергију и трошковима дистрибутивног система и података
о трошковима одржавања.
У првом делу табеле исказани су трошкови за јавно осветљење (годишњи трошак за
јавно осветљење и трошкови одржавања на годишњем ниво) у бруто износу које
локална самоуправа тренутно плаћа. Чињеница је да је у Србији цена електричне
енергије и трошкови дистрибутивне мреже међу најнижима у Европи и неизбежно је да
ће доћи до повећања цене електричне енергије и трошкова дистрибутивног система за
време трајања уговора.
У другом делу табеле исказани су трошкови након извршене замене старих светиљки
енергетски ефикасним LED светиљкама, током 13 година. Посебну пажњу треба
посветити и делу где се објашњава шта се дешава са трошковима уколико се изврши
модернизација, а дође до очекиваног повећања цене електричне енергије и осталих
накнада.
На основу изнетих података долазимо да следећих закључака:
1. са повећањем цене електричне енергије локална самоуправа би модернизацијом
могла за време гарантовања од 13 година да оствари велике уштеде;
2. локална самоуправа за време трајања уговора нема додатне издатке у виду
одржавања јавног осветљења, исте трошкове сноси приватни партнер;
3. након истека периода имплементације МУЕ (одмах након пуштања новог система
у рад), нова опрема прелази у власништо локалне самоуправе.
Циљ јавног партнера је да на самом почетку инвестиције обезбеди умањење трошкова и
да се уговор о ЈПП закључи на период од 13 година. Како би се тај циљ и остварио, са
изабраним приватним партнером треба да се нађе заједничко решење како би обе
стране имале свој интерес.
За период 13 година гарантовања за ефекте примењених мера уштеде енергије, јавни
партнер приватном партнеру врши накнаду за примену мера уштеде енергије у износу
од 4.367.608,95евра + ПДВ. У ову суму су урачунати трошкови одржавања система.
Према томе, након извршене модернизације локалној самоуправи се не повећавају
издаци за јавно осветљење, накнада се отплаћује из остварене уштеде и од првог
испостављеног рачуна остварује се додатна финансијска уштеда. Цена за 1 kW часова ел.
енергије и осталих накнада је просечна и износи 8,524 динара. Издаци који се издвајају
за одржавање јавног осветљења су нижи од просека, те је потребно размислити и
корекцији истих. Закон и правилник о моделу ЈПП је предвидео могућност да се иста
прорачуна и да се процени реална сума која је потребна у исту сврху. Посебну пажњу
треба посветити и делу где се објашњава шта се дешава са трошковима уколико се
изврши модернизација, а дође до очекиваног повећања цене електричне енергије и
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осталих накнада.Циљ јавног партнера је да на самом почетку инвестиције обезбеди
умањење трошкова и да се уговор о ЈПП закључи на период од укупно 13 година. Како
би се тај циљ и остварио, са изабраним приватним партнером треба да се нађе
заједничко решење како би обе стране имале свој интерес.
Јавни уговор ће се закључити у складу са Моделом уговора о енергетској услузи ѕа
примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним
трошковима јавног осветљења, а у складу са чланом 67. став 8. Закона о ефикасном
коришћењу енергије, а на основу којег је министар рударства и енергетике донео
Правилник о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера
побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора. Наведени
модел уговора предвиђа примену свих законских решења уз квалитетно праћење,
верификацију и наплату постигнутих енеката мера уштеде енергије.
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178,206

103,395

Порез на добит (15%)

Нето новчани ток

4.18%

103,395

ИСП

НСВ u EУР

12.34

103,395

442,759

242,750

685,509

1,853,385

349,696

104,000

757,224

2,471,180

5,535,485

1,853,385

4,367,609

6,220,994

Укупно

Период повраћаја (година)

Укупни дисконтовани нето новчани ток

Укупни дисконтовани нето приходи

281,600

1,641,822

Опорезива добит

Повраћај главнице кредита

85,080

327,263

2,471,180

Трошкови имплементације МУЕ

Трошкови финансирања

5,144,810

Расходи

Tрошкови функционисања ДПН

1,853,385

Приход од задуживања

619,465

3,573,025

Трошкови одржавања ЈО

5,426,410

Накнада за примену МУЕ

PV

3.00%

ЕУР

Приходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ПП

55.72

-692,857

-692,857

-692,857

0

-692,857

0

75,062

0

0

2,471,180

2,546,242

1,853,385

0

1,853,385

12

-726,139

-33,282

-34,281

0

-34,281

234,129

69,874

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.970874

2020

2019

1.000000

1

0

година и

-758,452

-32,313

-34,281

0

-34,281

243,668

60,335

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.942596

2021

2

Табела: Новчани ток прихода и расхода приватног партнера

-789,824

-31,372

-34,281

0

-34,281

253,595

50,408

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.915142

2022

3

56

дана

-820,282

-30,458

-34,281

0

-34,281

263,927

40,076

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.888487

2023

4

-849,853

-29,571

-34,281

0

-34,281

274,680

29,323

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.862609

2024

5

-878,563

-28,710

-34,281

0

-34,281

285,870

18,132

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.837484

2025

6

-906,436

-27,873

-34,281

0

-34,281

297,517

6,486

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.813092

2026

7

У табели која следи приказана је пројекција пословања приватног партнера за период од 13 година:

-725,453

180,983

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.789409

2027

8

-549,742

175,711

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.766417

2028

9

-379,148

170,594

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.744094

2029

10

-213,523

165,625

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.722421

2030

11

-52,722

160,801

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.701380

2031

12

103,395

156,117

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.680951

2031
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За израчунавање максималног износа годишње надокнаде коју би јавни партнер плаћао
будућем приватном партнеру заједно са рачунима за потрошену електричну енергију
новогјавног осветљења коју ће јавни партнер плаћати након примене МУЕ, примењен је
принцип који омогућава да тај збир увек буде мањи од збира тренутних оперативних
трошкова постојеће јавног осветљења (трошкови за услуге одржавање постојећег
система јавног осветљења и набавку нових светиљки) и рачуна за потрошену електричну
енергију које тренутно плаћа јавни партнер.
Потребна инвестиција приватног партнера процењена је тако да обухвата све трошкове
ангажовања капитала за реализацију целокупног пројекта у првој години пословања и у
потпуности је ризик приватног партнера.
Прорачун приказан у табели показује да дисконтовано време повраћаја инвестиције
(коју је ангажовао у потпуности приватни партнер) 12,34 године, што значи да јавна
страна тек у последњим годинама допушта приватном партнеру да оствари чист профит
свог улагања. На основу овог прорачуна сматрамо да је у потпуности заштићен интерес
јавне стране у смислу да се приватном партнеру не омогућава стицање екстра профита
(ван уобичајених стопа приноса капитала) у предложеном року трајања пројекта до 13
година гарантовања. Треба напоменути, да цена накнаде за13 година садржи и
трошкове одржавања система, те да се накнада не односи искључиво на отплату
инвестиције, већ и на одржање и управљање системом. Такође, јасно је да накнада
обухвата све трошкове и ризике пројекта: пројектовање, набавку, транспорт, демонтажу,
одлагање, инсталирање, пуштање у рад, инсталирање управљачког система, управљање,
трошкове финансирања, осигурања и одржавања.
Приказана накнада је одређена као максимални износ накнаде који је прихвартљив
јавном партнеру са предвиђеним бенефитима за њега, а коначна вредност ће се
одредити тендерском процедуром у складу са законом и иста може бити само мања или
једнака истој, односно трошкови за јавног партнера не могу бити већи од наведених, а
бенефити не могу бити мањи од наведених, односно исплативост за приватног партнера
може бити само мања од наведеног, а за јавног може бити само већа од наведеног.
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
•

приходи од продаје су искључљиво на основу накнаде за услугу
испоручене светлосне енергије и одржавања новог јавног осветљења.

ТРОШКОВИ
•

трошкови

енергије

представљају

трошкове

потрошене

електричне

енергије за јавно осветљење, које у овом случају плаћа јавна страна и зато
не улазе пословање приватног партнера
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•

трошкови употребе и одржавања укључују осигурања, сервисирање,
трошкове кварова и слично, које у овом случају сноси приватни партнер и
који су укључени у годишњу накнаду коју му плаћа јавни партнер

•

трошкови радне снаге приватног партнера урачунати су у годишњу
надоканаду коју наплаћује од јавне стране

•

за израчунавање годишње дисконтне стопе узета је линеарна просечна
стопа од 3% годишње.

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
У овом кораку је анализирана могућност финансирања пројекта кроз јавно-приватно
партнерство, тако што јавни партнер у потпуности поверава пројекат МУЕ приватном
партнеру.
У наредној табели биће приказан новчани ток јавног партнера када би пројекат
имплементације МУЕ био спроведен по моделу ЈПП, односно пословни резултати које
би Град остварио у том случају. Главни показатељ финансијке ефикасности је
финансијска нето садашња вредност прихода и расхода пројекта НСВ, при дисконтној
стопи од 3%, износи 8.358,00 евра.
Имајући у виду да јавни партнер нема капиталних трошкова у периоду припреме и
периоду имплементације, а како ефекте од примене МУЕ постиже одмах након
имплементације, то значи да јавни партнер, већ првих година има конкретне позитивне
финансијске индикаторе, и на тај начин од тог момента остварује позитиван новчани ток.
Ово је један од најзначајнијих позитивних ефеката оваквог пројекта.
Обзиром да је НСВ позитивна може се закључити да је пројекат финансијски исплатив у
случају јавно-приватног партнерства.
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3,573,025 4,367,609

Накнада за примену МУЕ
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8,358

НСВ u EУР

8,358

36,820

4.07%

8,358

ИСП

Укупни дисконтовани нето приходи

Дисконтовани нето приходи

Нето приходи (ННТ)
-119,629

-119,629

-119,629

119,629

0

119,629

3,714,447 4,513,877

146,268

0

1,366,096 1,669,894

141,421

0

2,356,709 2,880,803

Трошак ризика

0

Укупно

2020

2019

2021

2
2022

3
2023

4
2024

5
2025

6
2026

7
2027

8
2028

9
2029

10
2030

11
2031

12

2032

13

-107,945

11,684

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-96,601

11,344

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-85,588

11,013

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-74,895

10,693

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-64,514

10,381

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-54,435

10,079

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-44,650

9,785

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-35,150

9,500

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-25,926

9,223

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-16,972

8,955

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

-8,278

8,694

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054
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8,441

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

8,358

8,195

12,035

2,049

335,970

338,019

128,453

221,600

350,054

1.000000 0.970874 0.942596 0.915142 0.888487 0.862609 0.837484 0.813092 0.789409 0.766417 0.744094 0.722421 0.701380 0.680951
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0

3,722,805 4,550,697

PV

3.00%

ЕУР

Приходи
Приходи од уштеде расхода за
ел.енергију за ЈП
Приходи од уштеде расхода за
одржавање за ЈП
Расходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

НОВЧАНИ ТОК ПРИХОДА И РАСХОДА ПРОЈЕКТА МУЕ ЗА ГРАД СА ЈПП

Табела: Новчани ток прихода и расхода пројекта за ЈП са ангажовањем ПП – ЈПП
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ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОЈЕКТА НА БУЏЕТ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ТОКОМ ЖИВОТНОГ ВЕКА
ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА

Пројекат ЈПП подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај
начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ је њена обавеза да из
остварене уштеде отплаћује инвестицију, финансирање инвестиције и дугогодишње
одржавање и управљање реконструисаног система ЈО.
Услуга се врши по унапред дефинисаним и обавезујем стандардом СРПС ЕН 13201 који
одређује минималне карактеристике захтеване осветљености саобраћајница по
категоријама. Такође, приватни партнер гарантује минималну уштеду у потрошњи
електричне енергије и одржавања који имају директан утицај на буџет локалне
самоуправе.
Конкретно у овом случају уштеде у трошковима електричне енергије износе најмање
64,98%, рачунајући јединичну цену за потрошену енергију која важи на данашњи дан. Тај
износ на данашњи дан износи најмање око 221.600 евра годишње, с тим да се не сме
занемарити планирано повећање цене електричне енергије од око 30% за време
трајања пројекта. Наравно тај раст се неће десити одједном, али се у последњој години,
ефекат ове уштеде процењује на око 288.080 евра.
Трошкови одржавања система, који тренутно износе128.453,39 евра годишње,
применом овог пројекта се своде на 0 евра за 13 година, односно они више не постоје,
па је уштеда на њима 100%. Узимајући у обзир целокупан век пројекта остварена уштеда
у трошковима одржавања се процењује на 1.669.894,07 еврау номиналном износу.
Анализа није узела у обзир ефекте раста трошкова одржавања уколико се задржи
садашњи систем, који су неминовни због дотрајалости тренутног система и опреме, која
је застарела и ресурси су јој исцрпљени, а могућност даље употребе је изузетно
неизвесна, а са сигурношћу се може рећи да је до истека периода овог пројекта
немогућа.
Недвосмислено је да су минималне укупне уштеде у овом пројекту крећу од око
416.533,39евра већ у првој години примене МУЕ.
Из ових уштеда се обезбеђују средства у буџету за реализацију овог пројекта.
Максималан износ накнаде приватном партнеру за примену МУЕ, која обухвата замену,
финансирање, одржавање, управљање и гарантовање за квалитет и уштеде са свим
пратећим трошковимаза 13 година је максимално 335.969,92 евра годишње у фиксном
износу. У том смислу минимални позитивни ефекат за Град, када се одбију сви трошкови
и накнаде износи минимално 3% садашњих трошкова, што у овом случају износи 14.084
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евра годишње, што би се у буџету локалне самоуправе могло третирати као чист
годишњи приход/профит.
Узимајући у обзир да је очекивани утицај раста цене енергије на овај пројекат изузетно
позитиван јер се главна уштеда остварује на потрошњи енергије чија цена значајно
расте, затим утицај чињенице да трошак одржавања применом овог пројекта нестаје, а
да би уколико се не примени овај пројекат сигурно значајно растао, као и чињенице да
је вредност накнаде коју ће локална самоуправа плаћати приватном партнеру за
примену МУЕ фиксно, логично је и очекивано да ће позитивни финансијски ефекти по
буџет локалне самоуправе бити значајно већи од минимално процењених за прву
годину примене МУЕ.
У апсолутно песимистичком сценарију, ако се узме у обзир да цена електричне енергије
и трошак одржавања садашњег система неће расти, односно да су фиксни у наредних 13
година, а за што се може рећи да је невероватно (Република Србија се обавезала да ће
повећати цену електричне енергије и систем је застарео и нормално је да ће трошкови
одржавања расти), минимална годишња уштеда у буџету локалне самоуправе износи
минимално 3%, односно 14.084евра годишње, што за период примене МУЕ износи
укупно минимално 183.088 еврa. Тај финансијски ефекат поред осталих ефеката
примене МУЕ, као што су безбедност, заштита животне средине, здравље људи,
смањење емисије СО2 и др. је изузетно значајан.
Међутим, како ове претпоставке нису оствариве, јер су исувише песимистичне и може се
рећи немогуће, очекивано је да уштеда укупних трошкова линеарно расте током трајања
овог пројекта од 16.900,44 евра годишње до око 20.583,28 евра годишњеза 13 година
периода гарантовања. На тај начин се закључује да минимална очекивана уштеда у
буџету локалне самоуправе, која је прихватљива јавном партнеру износи око 16.900,44
евра и то је најмањи очекивани позитивни финансијски ефекат на буџет локалне
самоуправе, а који је у складу са овим пројектом прихватљив јавном партнеру. Ова
средства ће бити ослобођена за подмиривање других потреба локалне самоуправе и
односиће се на друге пројекте енергетске ефикасности, јер ови пројекти доносе
директне бенефите дугорочно, као што то доказује и овај пројекат.
Поред доказаних финансијских ефеката на пројекат који су овде наведени, изузетно је
значајан и ефекат чињенице да овакав посао није кредитни посао у складу са законом,
да не представља кредитно задужење за локалну самоуправу, да не увећава расходну
страну и задуженост, а да повећава приходну страну буџета локалне самоуправе. То
значи да се смањује дефицит буџета и задуженост локалне самоуправе, што поред
директног ефекта уштеде у трошковима представља изузетно значајни позитивни
финансијски ефекат по буџет локалне самоуправе. Овакви ефекти и могућности су
непроцењиве са становишта ликвидности буџета имајући у виду да се отвара нови
простор локалној самоуправи за неким другим аранжманима који могу бити хитни и
неопходни за решавање неких акутних проблема и изазова локалних самоуправа који се
не могу финансирати на неки други начин сем задужењем.
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Овакав пројекат са свим својим ефектима је у потпуности у складу са препорукама Владе
Републике Србије за примену модела ЈПП и смерницама фискалне консолидације коју
спроводи.
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АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Важан део сваког пројекта је израчунавање његове оправданости. У овој фази пројекта
узимамо у обзир могућности финансирања пројекта и са тим се узимају у обзир и ефекти
финансирања, као што су камате, субвенције и остало за израчунавање економске
оправданости пројекта. Циљ израчунавања оправданости пројекта је налажење
економске профитабилности за пројекат и правилно рангирање.
Уколико желимо да сагледамо економску ефикасност предложеног ЈПП пројекта
најлакше је направити компаративну анализу са теоријом да се локална самоуправа
одлучи да без приватног партнера оствари предложени пројекат замене јавног
осветљења.
Имајући у виду да град Сремска Митровица не може сам да финансира предложени
пројекат, без новог задуживања, представљене су две потенцијалне ситуације које би
овај проблем решиле:
1) да локална самоуправа добије донацију и са тим обезбеди део новца
неопходан за финанасирање пројекта. Тај износ може бити довољан за
учешће уколико се локална самоупрва обрати банци за кредит;
2) донације се ретко додељују, тако да је реалније сагледати следећу
ситуацију: локална самоуправа из штедње издваја новац за учешће за
кредит и након одређеног броја година је у могућности да подигне кредит
од банке.
Оба случају доводе до задуживања локалне самоуправе и она сноси све ризике за време
трајања инвестиције.
Реална алтернатива за тренутно остваривање оваквог пројекта нема јер данас локална
самоуправа не може да обезбеди финансијска средства, али треба размотрити трошкове
и алтернативу која може да уследи након одређеног броја година и са тиме доказати
оправданост ЈПП за Јавног партнера. Приликом оцене оправданости реализације
пројекта треба увек имати у виду и ефекте које пројекат доноси. Поједине инвестиције
су по својој природи такве да се морају посматрати и оцењивати пре свега са ширег
друштвеног аспекта- енергетског, као у овом случају. Овакви пројекти се на најбољи
начин могу оцењивати ако се анализирају и узму у обзир укупни ефекти које доноси
посматрани пројекат.
Као пример наводимо и реалну могућу ситуацију у Србији, а то је да се цена електричне
енергије повећа за очекивани 10% већ крајем ове године, када је планирана реализација
пројекта замене.
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У износу који јавни партнер плаћа за инвестицију садржани су сви трошкови који су
повезани са опремом кроз цео њен животни циклус (уједно представљају и елементе
инвестиционе активност):
1. трошкови пројектовања, планирања;
2. трошкове набавке (транспорт, допрема, монтажа, осигурање, камате, порези,
ПДВ);
3. трошкове рада (радна снага, обука);
4. трошкове одржавања (радна снага на одржавању, резервни делови, алати,
уређаји);
5. трошкови администрације (управљање пројектом, информатика, контрола).
Приход приватног партнера се огледа кроз наплату инвестиције на месечном нивоу од
јавног партнера. Уколико сагледамо цeо животни циклус опреме, важан критеријум при
избору чини и технички-економски век трајања. Економски век трајања опреме је век
трајања пре него што је исплативо да се замени новом опремом, док је технички век
трајања период колико дуго опрема стварно технички може да ради. Уколико се опрема
мења пре него што јој истекне употребни век, као резултат расположивости на тржишту
нових и ефикасних компоненти, тада је економски век трајања краћи од техничког века
трајања. Промена прописа, промена цене електричне енергије и слично такође могу да
доведу до замене опреме пре истека њеног техничког века трајања.
Уобичајени технички век трајања јавног осветљења би требало да износи око 25 година,
док је уобичајени економски век трајања око 20 година. Тренутна ситуација на тржишту
Србије указује на то да је тренутно јавно осветљење у локалним самоуправама
монтирано пре 30-40 година. Пошто се за израчунавање економске профитабилности
користи економски век трајања опреме, као критеријум вредновања је оправдано узети
20 година као век трајања опреме. Анализа осетљивости би требало да се усредсреди на
независне променљиве, елиминише сувишне променљиве и, у највећој могућој мери,
анализира променљиве у њиховом најосновнијем облику.
Анализа осетљивости се користи како би се утврдиле оне променљиве које су од кључне
важности за пројекат. Кључна променљива је свака која има позитиван или негативан
утицај на финансијску и/или економску исплативост пројекта.
Најважнији кораци у спровођењу анализе осетљивости су:
1.
2.
3.
4.

утврдити променљиве;
елиминисати зависне променљиве;
анализирати осетљивост показатеља рентабилности;
одабрати кључне променљиве.

Анализа осетљивости би требало да се усредсреди на независне променљиве,
елиминише сувишне променљиве и, у највећој могућој мери, анализира променљиве у
њиховом најосновнијем облику.
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У вези са претходно описаним ризицима, урађена је анализа осетљивости пројекта, на
основу сценарија и претпоставки приказаних у следећој табели:

1.
2.
4.

Сценарио
Одлагање имплементације
Прекорачење инвестиционих расхода
Песимистички сценарио

Претпоставке
Кашњење имплементације 6 месеца
Раст инвестиционих расхода за 3%
Комбинација оба сценарија (1и 2)

267

268

191,579

48,247

Нето приходи (ННТ)

13.36

3.48%

48,247

ИСП

НСВ (ЕУР)

48,247

422,530

262,979

685,509

1,853,385

349,696

104,000

757,224

2,471,180

5,535,485

1,853,385

4,367,609

6,220,994

Укупно

6 месеци

Период повраћаја (година)

Укупни дисконтовани нето приходи

Дисконтовани нето приходи

239,826

Порез на добит (15%)

1,641,822

Опорезива добит

Повраћај главнице кредита

327,263

Трошкови финансирања

2,471,180

Трошкови имплементације МУЕ

83,841

5,134,549

Расходи

Tрошкови функционисања ДПН

1,853,385

Приходи од задуживања

610,444

3,520,991

Накнада за примену МУЕ

Трошкови одржавања ЈО

5,374,376

СВ

3.00%

ЕУР

Приходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

РИЗИК КАШЊЕЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

-692,857

-692,857

-692,857

0

-692,857

0

75,062

0

0

2,471,180

2,546,242

1,853,385

0

1,853,385

-857,072

-164,215

-169,142

0

-169,142

234,129

69,874

4,000

29,124

0

337,127

0

167,985

167,985

0.970874

2020

2019

1.000000

1

0

-889,385

-32,313

-34,281

0

-34,281

243,668

60,335

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.942596

2021

2

-920,757

-31,372

-34,281

0

-34,281

253,595

50,408

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.915142

2022

3

Табела: Ризик кашњења имплементације пројекта 6 месеци

-951,215

-30,458

-34,281

0

-34,281

263,927

40,076

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.888487

2023

4

-980,786

-29,571

-34,281

0

-34,281

274,680

29,323

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.862609

2024

5

-1,009,496

-28,710

-34,281

0

-34,281

285,870

18,132

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.837484

2025

6

-1,037,369

-27,873

-34,281

0

-34,281

297,517

6,486

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.813092

2026

7

-856,386

180,983

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.789409

2027

8

-680,675

175,711

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.766417

2028

9

-510,081

170,594

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.744094

2029

10

-344,456

165,625

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.722421

2030

11

-183,655

160,801

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.701380

2031

12

-27,538

156,117

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.680951

2032

13

48,247

75,785

114,632

20,229

134,861

0

0

4,000

29,124

0

33,124

0

167,985

167,985

0.661118

2033

14
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Трошкови финансирања

178,206

29,260

Порез на добит (15%)

Нето приходи (ННТ)

12.81
3.32%
29,260

ИСП

НСВ (ЕУР)

29,260

368,624

242,750

611,373

1,853,385

349,696

104,000

757,224

2,545,315

5,609,621

1,853,385

4,367,609

6,220,994

Укупно

за 3%

Период повраћаја (година)

Укупни дисконтовани нето приходи

Дисконтовани нето приходи

207,465

Опорезива добит

1,641,822

85,080

327,263

Tрошкови функционисања ДПН

Повраћај главнице кредита

619,465

2,545,315

Трошкови имплементације МУЕ

Трошкови одржавања ЈО

1,853,385

5,218,945

Расходи

3,573,025

Приходи од задуживања

5,426,410

Накнада за примену МУЕ

СВ

3.00%

ЕУР

Приходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

РИЗИК ПРЕКОРАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА ПРОЈЕКТА

-766,992

-766,992

-766,992

0

-766,992

0

75,062

0

0

2,545,315

2,620,377

1,853,385

0

1,853,385

1.000000

-800,275

-33,282

-34,281

0

-34,281

234,129

69,874

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.970874

1
2020

0
2019

Табела: Ризик раста инвестиционих расхода за 3%
2

-832,588

-32,313

-34,281

0

-34,281

243,668

60,335

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.942596

2021

3

-863,960

-31,372

-34,281

0

-34,281

253,595

50,408

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.915142

2022

4

-894,418

-30,458

-34,281

0

-34,281

263,927

40,076

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.888487

2023

5

-923,989

-29,571

-34,281

0

-34,281

274,680

29,323

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.862609

2024

6

-952,698

-28,710

-34,281

0

-34,281

285,870

18,132

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.837484

2025

7

-980,572

-27,873

-34,281

0

-34,281

297,517

6,486

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.813092

2026

8

-799,589

180,983

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.789409

2027

9

-623,877

175,711

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.766417

2028

10

-453,284

170,594

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.744094

2029

11

-287,659

165,625

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.722421

2030

12

-126,858

160,801

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.701380

2031

13

29,260

156,117

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.680951

2032
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1,853,385

5,208,685

2,545,315

Приходи од задуживања

Расходи

Трошкови имплементације МУЕ

191,579

-25,888

Нето приходи (ННТ)

Укупно

14.34

2.75%

-25,888

ИСП

НСВ (ЕУР)

-25,888

348,394

262,979

611,373

1,853,385

349,696

104,000

757,224

2,545,315

5,609,621

1,853,385

4,367,609

6,220,994

-766,992

-766,992

-766,992

0

-766,992

0

75,062

0

2,545,315

2,620,377

1,853,385

0

1,853,385

-931,208

-164,215

-169,142

0

-169,142

234,129

69,874

4,000

29,124

0

337,127

0

167,985

167,985

0.970874

2020

2019
1.000000

1

0

-963,521

-32,313

-34,281

0

-34,281

243,668

60,335

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.942596

2021

2

-994,893

-31,372

-34,281

0

-34,281

253,595

50,408

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.915142

2022

3

4

-1,025,351

-30,458

-34,281

0

-34,281

263,927

40,076

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.888487

2023

прекорачења инвестиционих расхода за 3% и кашњења 6 месеци

Период повраћаја (година)

Укупни дисконтовани нето приходи

Дисконтовани нето приходи

165,691

Повраћај главнице кредита

Порез на добит (15%)

1,641,822

Трошкови финансирања

Опорезива добит

83,841

327,263

Tрошкови функционисања ДПН

610,444

3,520,991

Накнада за примену МУЕ

Трошкови одржавања ЈО

5,374,376

СВ

3.00%

ЕУР

Приходи

Дисконтни фактор

Дисконтна стопа

Опис

РИЗИК ПЕСИМИСТИЧКОГ СЦЕНАРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

-1,054,922

-29,571

-34,281

0

-34,281

274,680

29,323

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.862609

2024

5

-1,083,631

-28,710

-34,281

0

-34,281

285,870

18,132

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.837484

2025

6
2026

7

-1,111,505

-27,873

-34,281

0

-34,281

297,517

6,486

8,000

58,248

0

370,251

0

335,970

335,970

0.813092

Табела: Ризик кашњења имплементације за 6 месеци и раста инвестиционих расхода за 3%

-930,522

180,983

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

335,970

335,970

0.789409

2027

8

-754,810

175,711

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.766417

2028

9

-584,217

170,594

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.744094

2029

10

-418,592

165,625

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

335,970

335,970

0.722421

2030

11

-257,791

160,801

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.701380

2031

12

-101,673

156,117

229,264

40,458

269,722

0

0

8,000

58,248

0

66,248

0

335,970

335,970

0.680951

2032

13

-25,888

75,785

114,632

20,229

134,861

0

0

4,000

29,124

0

33,124

0

167,985

167,985

0.661118

2033
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Табела: Резултати анализе осетљивости пројекта на ризике
Резултати анализе осетљивости пројекта на ризике

Финансијски индикатори
PP (година)

ИСП

НСВ (ЕУР)

утицај

Основни случај

12.34

4.18%

103,395

Кашњење имплементације (+6 месеца)

13.36

3.48%

48,247

53.34%

Раст инвестиционих расхода (+3%)

12.81

3.32%

29,260

71.70%

Песимистички сценарио (заједно 1 и 2)

14.34

2.75%

-25,888

-

Резултат анализе осетљивости, приказан у предходној табели, указује на следеће
закључке:
1. Одлагање или кашњење имплементације пројекта за шест месеци утиче на
промену финансијских параметара пројекта. НСВ износи 48.247,00 евра, што је за
око 53,34% мање у односу на основни случај. ИСП износи 3,48%, а период
повраћаја се повећава на 13,36 године. Пројекат јеосетљив на кашњење
имплементације.
2. Раст инвестиционих расхода за 3% доводи до НСВ од 29.260,00 евра. ИСП је
3,32%, а период поврата инвестиције 12,81 година. Пројекат је изузетно осетљив
на повећање инвестиционих расхода.
3. При песимистичком сценарију у случају да имплементација пројекта касни шест
месеци и да инвестициони трошкови расту, пројекат има негативну НСВ у износу
од -25.888,00 евра, ИСП је смањена на 2,75%, а период поврата је дужи од 13
година. Песимистички сценарио показује да је пројекат у задатим условима
изузетно осетљив на промене параметара ризика, и уједно неприхватљив јер
период поврата инвестиције превазилази планирани период трајања пројекта.
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ВРСТЕ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПРОЈЕКТУ JПП

Јавни партнер, сходно Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) ће јавним позивом и конкурсном документацијом навести да је приватни
партнер дужан да достави средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
оригинал банкарску гаранцију. Пројектни тим јавног тела предлажe врсту и висину
конкретних гаранција. На основу квантитативних података, банкарска гаранција ће
износити најмање 2% без ПДВ-а од вредности целог пројекта са клаузулом неопозива,
безусловна, платива на први позив и без права приговора, са роком важења 30 дана
дужим од рока отварања понуда. Јавни партнер ће имати права да активира ова
средства обезбеђења уколико приватни партнер: одустане од дате понуде или одустане
од закључења уговора; понуђач одбије да плати трошкове испитивања узорака које је
доставио уз понуду, а за које се покаже да испитивани параметри одступају од
захтеваних; повуче; опозове или измени понуду након истека рока за подношење
понуда; изабрани понуђач не потпише благовремено уговор о јавној набавци; понуђач
прикаже неистините податке у понуди и документацији уз понуду; не достави средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације и уговора и др.
Гаранција за озбиљност понуде мора се без одлагања вратити ако се понуда не
разматра при избору. На сва питања везана за гаранцију за озбиљност понуде
примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
Средства обезбеђења депонују се на за то прикладном месту код јавног партнера који је
дужан да их чува током времена на које је закључен јавни уговор у складу са овим
Законом.
Јавни партнер ће приликом потписивања уговора са изабраним понуђачем, тражити, у
року од 15 дана од закључења уговора и достављање средстава финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у периоду имплементације МУЕ и то оригинал
банкарску гаранцију у износу од најмање 2% од вредности примењених мера приказане
у понуди, са роком трајања дужим за 30 дана од предвиђеног трајања периода
имплементације.
Након имплементације МУЕ, а пре почетка периода гарантовања уштеда, јавни партнер
ће тражити и достављање средстава финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у периоду гарантовања и то оригинал банкарску гаранцију у износу од најмање 2%
од укупних годишњих уштеда, за сваку годину гарантовања. Ове гаранције ће се
достављати месец дана пре почетка сваке године грантовања за коју се предметном
гаранцијом гарантује и са роком важења 30 дана дужим од тог периода гарантовања.
Поред овако описаних срестава финансијског обезбеђења за остварење гарантоване
уштеде, јавни партнер у складу са уговором уколико се неоствари гарантована уштеда
272
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може издати рачун за пенал за неостварену уштеду и то за износ који је дупло већи од
неостварене уштеде и на тај начин заштити свој интерес. У складу са Законом о
буџетском систему сви расходи и приходи локалне самоуправе се реализују на
готовинској основи, па то важи и за овај случај, тј. тај рачун се не може компензовати
или пребити или умањити за неки други или неки други рачун се не може умањити за
износ пенала, већ се тај износ мора исплатити.
Јавни партнер може прихватити да изда одређена, разумно захтевана, средства
обезбеђења и прихвати преузимање одређених одговорности које су неопходне
приватном партнеру у вези са било којом обавезом из јавног уговора као средство
финансијског обезбеђења за поштовање уговорних обавеза и то: муниципалне менице
или овлашћење за задужење консолидованог рачуна трезора локалне самоуправе.
Обавеза јавног партнера јесте, пре свега, плаћање накнада приватном партнеру у
периоду трајања уговора, а затим и остале обавезе у складу са уговором.
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УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

Предметна јавна набавка ће обухватити позив за избор приватног партнера који ће
вршити услуге припреме, израде техничке документације, набавке, транспорта и
уградње опреме, демонтажу светиљки постојећег система јавног осветљења и
имплементирање управљачког система у нове ССРЈО, одлагање старе опреме,
финансирање, осигурање, управљање и дугогодишње одржавање система јавног
осветљења. Приватни партнер, коме буде додељен јавни уговор, мора да обезбеди
инфраструктуру у складу са стандардима и принципима које важе на територији
Републике Србије.
Важно је нагласити да технички услови опреме нису једини значајни приликом одабира
партнера, пре свега имајући у виду чињеницу да је уговор дугогодишњи у којем
приватни партнер гарантује квалитет осветљења и безбедност у складу са важећим
стандардима и правилницима, као и да гарантује уштеду енергије, па више пажње треба
посветити пословној способности приватног партнера, његовој репутацији, искуству у
реализацији сличних послова и средствима финансијског обезбеђења него самом опису
техничких карактеристика опреме. Стога, понуђачи ће због такве прерасподеле ризика,
односно ризика који је скоро у целости на њиховој страни, одабрати квалитетну и
одговарајућу опрему пошто је то њихова одговорност у периоду од 13 година уз
пружање одређеног нивоа услуге који је одређен стандардима и правилницима. Ово је
посебно важно због квалитетног спровођења поступка јавне набавке у којем ће се
вршити одабир приватног партнера да не би дошло допостављања дискриминационих и
неконкурентних услова супротних основним начелима Закона о јавним набавкама и
позитивним правним прописима. Потребно је избећи негативну праксу спровођења
набавки у Србији где се без разлога постављају специфични услови опреме и др. који
нису значајни за овај поступак. Исто важи и за остале услове и критеријуме, а уговор који
је одређен Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за
примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора
у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије обезбеђује јавном партнеру
значајну сигурност.
Кадровски, технички, финансијски и пословни капацитети које учесници у поступку
избора приватног партнера треба да испуњавају и који ће детаљно бити дефинисани у
оквиру јавног позива и конкурсне документације као додатни услов јесу:
1. У погледу пословног капацитета неопходно је да понуђачи имају одговарајуће
пословно искуство, односно да су успешно извршили имплементацију мера
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уштеде енергије са LED светиљкама7, а не само изворима светлости, односно
LED „сијалицама“8 нити тракама и започели период гарантовања и
одржавање по „Моделу уговора о енергетској услузи за примену мера
побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима
јавног осветљења када су корисници из јавног сектора“ који је у складу са
„Правилником о утврђивању модела уговора о енергетским услугама за
примену мера побољшања енергетске ефикасности када су корисници из
јавног сектора“ који се донет на основу члана 67. став 8. Закона о ефикасном
коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13) и то обима (број
расветних тела) који износи најмање двоструки број светиљки од светиљки
чија је замена предвиђена предметним пројектом, и то у периоду у претходне
три године.
Понуђачи треба да докажу да су на најмање два пројекта, којима понуђач
доказује своје пословно искуство (из претходне тачке) у оквиру пословног
капацитета, извршена одговарајућа мерења имплементираних МУЕ и да је
њихов утицај виших хармоника у напојној мрежи у границама прихватљивим
за ОДС.
Понуђачи треба да поседују одговарајући пословни капацитет – репутацију
такву која доказује да понуђач, сваки члан групе понуђача, подизвођач и сва
њихова повезана лица имају апсолутно транспарентну власничку структуру у
смислу спречавања прања новца, а која се односи на прикривање или
нетачно приказивање праве природе, порекла, места налажења, кретања,
располагања, власништва или права, и да су понуђач, сваки члан групе
понуђача, подизвођач и сва њихова повезана лица све уговоре и пословне
односе са Републиком Србијом и директним и индиректним корисницима
Буџета Републике Србије извршавали и извршавају на квалитетан начин,
односно да су све обавезе извршавали благовремено.
Понуђачи треба да обезбеде одговарајући кадровски капацитет –
високообразовног руководиоца пројекта који има искуство и који је био
ангажован на пројекту истом као што је предмет јавне набавке, инжењере са
одговарајућим лиценцама за пројектовање и извођење, електротехничаре са
искуством у предметним пословима и оспособљене за рад на висини. Због
предмета посла и удела који извођење радова има у укупном послу, овај
услов понуђач/група понуђача може испунити преко подизвођача.
Понуђачи треба да обезбеде неопходан технички капацитет – одговарајућа
возила, аутокорпе, пословни простор и др. Због предмета посла и удела који

7Светиљке

јесу уређај који дистрибуира, филтрира или трансформише светлост коју емитује једна или више
сијалица и који садржи све делове неопходне за држање, учвршћивање и заштиту сијалица, као и , по потреби,
помоћне уређаје за струјно коло, заједно са средствима за прикључивање на електрично напајање
8Сијалице

јесу јединице чије се емитовање светлости може независно оценити и која се састоји од једног или више
извора светлости. Може обухватати додатне компоненте неопходне за укључивање, довод енергије или
стабилан рад јединице, односно за дистрибуцију, филтрирање или трансформацију оптичког зрачења, у
случајевима када се те компоненте не могу уклонити без трајног оштећења јединице
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извођење радова има у укупном послу, овај услов понуђач/група понуђача
може испунити преко подизвођача.
6. Понуђачи треба да обезбеде гаранцију произвођача светиљки;
7. Понуђачи треба да поседују одговарајуће стандарде.
Приликом избора светиљки потребно је доставити опис светиљки, механичке и
електричне карактеристике светиљки. Светиљке свих снага треба да буду у складу са
техничким стандардима, и то:
•

светиљке треба да имају одређене техничке карактеристике (параметри
осветљења, светлосна ефикасност, оперативност, квалитет материјала од којег су
сачињене светиљке);

•

обезбедити дугорочно снабдевање резервним деловима;

•

сви материјали морају испуњавати одговарајуће европске стандарде за LED
светиљке;

•

квалитет набављених светиљки мора бити у складу са стандардима важећим у
Републици Србији и Европској унији и сл.

Минимални захтеви које LED светиљке треба да испуне са становишта квалитета на
основу међународних стандарда и искустава се могу побројати на следећи начин:
•

Кућиште светиљке израђено од алуминијумске легуре ливене под
притиском.Кућиште треба да се састоји из два дела – део са оптичким блоком и
механички издвојени део са предспојним уређајем “драјвером”.

• Поклопац кућишта и део са предспојним уређајем треба да буду израђени од
алуминијумске легуре ливене под притиском.
•

Излазни флукс светиљке треба да буде већи од 100 лумен/W (@ Тј=25º C) или сл.

•

Температуре боје LED светиљке у опсегу од 4000 К ± 300 К или сл.

•

Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла, а оптички систем од
PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичастих
зракова.

•

Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 –
240V, 50/60 Hz.

•

Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 1000 мА.

•

Трајност LED извора треба да буде не мања од 100.000 радних часова, животни
век према L80B10.

•

Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом
драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење
пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.
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•

Светиљка треба да је опремљена LED драјвером који има функцију подешавања
радне струје (снаге, флукса) и креирања аутономног сценарија димовања у више
од 2 корака.

•

Светиљка треба да је опремљена LED драјвером који има могућност одржавања
константног флукса током животног века.

Механичке карактеристике светиљке:
•

механичка отпорност на удар протектора од мин. IK08, у сагласности са IEC-ЕN
62262 или одговарајуће;

•

степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела
предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-EN 60598 или одговарајуће;

•

светиљка класе електричне изолације I или II, у сагласности са IEC-ЕN 60598 или
друге одговарајуће;

•

светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона и
издржљивости на струјни удар.

Захтеви које управљачки систем за укључивање и искључивање јавног осветљења треба
да испуњава су следећи:
•

управљачки систем треба да има унапред испрограмирано за све дане у години
када се јавно осветљење укључује и искључује и да обезбеди тачност на
највишем нивоу и сл.

•

да постоји могућност да систем поново програмира и тиме омогући евентуално
промена времена сијања светиљки по потреби и сл.

Сви наведени захтеви су у складу са међународним стандардима и представљају
минимум критеријума квалитета. Такође, LED осветљење је енергетски најефикаснија,
најчистија и еколошки најбољe решење. LED осветљење има многе предности и користи
у односу на до сада коришћено традиционално осветљење. Радни век је предност број
један кад је у питању LED осветљење. LED светиљке и диоде имају изванредан очекиван
век трајања од чак више од 100.000 сати. То је више од 20 година експлоатације за јавно
осветљење. Због дугог животног распона LED светиљки могуће је значајно уштедети на
потрошњи енергије, а такође и на одржавању самих LED светиљки. LED светиљка даје
најприроднију белу боју од око 4000К.
LED светиљка је еколошки чиста технологија, не садрже токсичне материје и 100% су
обновљиве. LED осветљење производи мало или скоро ништа UV емисије. LED светиљке
су екстремно трајне и израђене од чврстих компонената и могу да издрже чак и најгоре
услове. Зато што су LED светиљке отпорне на електрошокове, вибрације и екстерне
ударе, оне представљају одлично решење за јавно осветљење.
Предности LED осветљења:
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ефикасност LED производа (LED извори емитују више светлости по вату од
обичних светиљки);
емитују светлост у жељеној боји без коришћења филтера;
LED извори се могу димовати путем импулсне модулације или смањењем струје
кроз диоду;
хладно светло – LED извори зраче веома мало енергије, вишак енергије се расипа
кроз базу диоде;
дуг животни век – до 100.000 часова (око 25 година код јавног осветљења);
издржљивост – LED извори су отпорни на струјне ударе за разлику од осталих
светиљки и екстремно су упаковани у кућишта која су отпорна на механичке
ударе;
фокус – употребом одговарајуће оптике може се унутар LED извора постићи
усмерено светло;
енергетску уштеду потрошње од 80;
значајно умањење трошкова одржавања;
емитовање топлоте до 50°С представља смањење од 80% у односу на халогено
осветљење;
једноставно и брзо постављање, замењујући само расветно тело, гарантује
могућност решења за сваку употребу, применљиво у свим амбијентима и у свим
условима;
енергетски је далеко кориснија од конвенционалног осветљења;
не емитује IR или UV зраке;
отпорно је на вибрације;
има могућност тренутног поновног паљења;
нема познатих опасности код одлагања (без живе, олова, штетних гасова...).
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6.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ И ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ
ЈАВНОГ УГОВОРА

6.1.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ
ПОЗИВА

Јавно-приватно партнерство, сходно члану 7., Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) јесте дугорочна сарадња
између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње,
замене, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног
значаја и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или
институционално.
Поступак доделе јавног уговора за ЈПП, са или без елемената концесије, покреће се
објављивањем јавног позива на српском језику и на страном језику који се уобичајено
користи у међународној трговини.
Јавни позив се у истоветном тексту објављује у Службеном гласнику Републике Србије,
као и у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији
Републике Србије, на интернет-страници јавног тела и на Порталу јавних набавки, са
навођењем дана када је јавни позив објављен у Службеном гласнику Републике Србије.
Јавни позив се по потреби објављује електронски на интернет страници “Tenders
Electronic Daily” и интернет издању додатка Службеном листу Европске уније, а обавезно
за пројекте вредности преко пет милиона евра.
Трошкове објављивања јавног позива сноси надлежно јавно тело које спроводи
поступак.
Сходно члану 14. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, учесник у
поступку доделе јавног уговора може бити свако домаће или страно физичко, односно
правно лице.
Групе привредних субјеката могу подносити понуде или наступати као учесници у
поступку. Јавна тела не морају тражити од ових група лица да имају одређену правну
форму како би учествовала у поступку. Од свих учесника у поступку чија је понуда
оцењена као најповољнија мора се захтевати одређена правна форма по додели јавног
уговора.
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РОК НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНИ УГОВОР

Сходно члану 18. Закона о јавно-приватном партнерству рок на који се закључује јавни
уговор одређује се на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то
потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај
уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са
комерцијалним коришћењем предмета уговора. Рок не може бити краћи од 5 година ни
дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови
уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим законом.
Предложени пројекат ЈПП је планиран на 13 година.

6.3.

КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА И ДОДЕЛЕ, КАО И ОДАБРАНИ ПОСТУПАК
ДОДЕЛЕ

Oдабрани поступак доделе је отворени поступак у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.Наручилац је дужан да у конкурсној документацији одреди критеријуме за
избор приватног партнера и елементе критеријума.
Критеријум за избор, сходно члану 21. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама јесте Економски најповољнија понуда – понуда која има највећу вредност
НСВ – Нето садашње вредности за јавног партнера (NPV– Net Present Value), која се
одређује као однос укупних уштеда (бенефита за јавног партнера) и укупних накнада
које јавни партнер треба да плати за примену мера уштеде енергије током трајања
уговора.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, биће изабрана она понуда која
има већу гарантовану уштеду.

6.4.

САДРЖИНА ЈАВНОГ УГОВОРА

Сходно члану 46. Закона о јавно-приватном партнерству јавни уговор садржи све
одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра корисним за испуњавање
задатака приватног партнера и за однос приватног партнера са другим учесницима који
играју значајну улогу у реализацији ЈПП са или без елемената концесије. Модел јавног
уговора који се закључује је уговор о енергетској услузи за примену мера побољшања
енергетске ефикасности.
Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавно тело би морало да
уреди следећа питања:
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1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да
обезбеди приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом
да су наведени у јавном позиву;
2) расподела ризика између јавног и приватног партнера;
3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова
у интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и
последице неиспуњења ових захтева у погледу квалитета, под условом да
не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру;
4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје;
5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру
за добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или
концесије;
6) захтеве у вези са друштвом посебне намене у погледу: правне форме,
оснивања, минималног капитала и минималних других средстава или
људских ресурса, структуре акционара, организационе структуре и
пословних просторија као и пословних активности приватног партнера;
7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби,
обавезе уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и
евентуално потребних службености;
8) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или
накнада за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за
утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа или
накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши
приватном партнеру;
9) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном
партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката;
10) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање
пројеката, планова изградње и спецификација, као и поступци за
тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног
објекта као и извршених услуга, ако је потребно;
11) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их
једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о
евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде (укључујући
трошкове финансирања);
12) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену
објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној
стварној тражњи за услугом;
13) њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима
свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове
финансирања) за приватног партнера;
14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која
имају право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена;
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15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри
закључење најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним
друштвима приватног партнера или са другим повезаним лицима;
16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер
(укључујући јемства јавног партнера финансијерима);
17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер;
18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не
изврши своје уговорне обавезе;
19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности
за неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед
околности реално ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.);
20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након
његовог истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати
јавном партнеру), поступак продужења уговореног рока укључујући
његове последице на финансирање пројекта;
21) компензација и пребијање потраживања;
22) последице штетне промене прописа;
23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ
који се мора исплатити јавном или приватном партнеру), уговорне казне и
слично;
24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна;
25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и
оне намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и
ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне
одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са
финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног
уговора на лице које наведу финансијери у одређеним околностима;
26) меродавно право и механизам за решавање спорова;
27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може
(привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу
функцију приватног партнера како би се обезбедило делотворно и
непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у
случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових
обавеза;
28) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у
циљу заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну
безбедност или угрожавање животне средине и здравља људи или
повреде
обавеза
приватног
партнера/концесионара
из
јавног
уговора, у потпуности или делимично прекине извршење уговора или
преузме
извршење
одговарајућих
обавеза
приватног
партнера/концесионара (step-in right), уз дефинисање последица
коришћења тог права;
29) опорезивање и фискална питања – ако постоје.
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САГЛАСНОСТ НА ЈАВНИ УГОВОР

Сходно члану 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, пре доношења
одлуке о избору приватног партнера и закључења јавног уговора, обавеза Скупштине
града Сремска Митровица, јесте давање сагласности на коначни нацрт јавног уговора
укључујући и прилоге који чине његов саставни део.
Скупштина града Сремска Митровица дужна је да на основу оцене о усаглашености
нацрта уговора са Законом о јавно-приватном партнерству и са конкурсном
документацијом, да сагласност на коначни нацрт уговора у року од 30 (тридесет) дана од
дана његовог достављања. Јавни уговор може бити закључен по добијању сагласности
Скупштине града Сремска Митровица. На све измене и допуне закљученог јавног
уговора којима се мењају права и обавезе уговорних страна, примењује се поступак у
складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству. Ако није другачије
уговорено у писаном облику, јавни партнер, као уговорна страна, увек је одговоран за
реализацију пројекта ЈПП и за његове евентуалне последице.

6.6.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОГ УГОВОРА

Сходно члану 48. Закона о јавно-приватном партнерству, јавно тело мора одабраном
најповољнијем понуђачу понудити потписивање јавног уговора у року који је одредио
одлуком о избору најповољније понуде, а по добијеној сагласности Скупштине града
Сремска Митровица.
Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног тела и одабраног
најповољнијег понуђача, а ако се уговором предвиђа располагање непокретностима,
односно располагање уделима у заједничком привредном друштву, уговор се обавезно
оверава. Потписивањем јавног уговора приватни партнер стиче право и преузима
обавезу обављања делатности за коју је јавни уговор додељен.
Јавни уговор мора бити сачињен у складу са конкурсном документацијом, свим
подацима из јавног позива, изабраном понудом и одлуком о избору најповољније
понуде.
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7.

ЗАХТЕВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

7.1.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни
односи чине окружење, односно простор и услове за живот. Заштита животне
срединепредставља скуп активности и мера за спречавање загађења, смањивања и
отклањања штете нанете животној средини и враћања живе и неживе природе у стање
пре настанка штете. У систематском мониторингу праћења узајамног деловања ових
процеса настаје велика количина нумеричких података и индикатора као
репрезентативних вредности које су добијене из скупова тих података. Пример
систематизовања индикатора приказом узајамног дејства људи и животне средине,
којим се описује однос између узрока и последице проблема, развијен је од стране
Европске агенције за животну средину (EEA). Овај систем је познат као DPSIR framework
(D - Driving Forces, P – Pressures, S – State, I – Impact, R – Response).
Циљеви заштите животне средине су:
•
•
•
•
•
•
•
•

очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и
квалитета екосистема;
генофонда животињских и биљних врста;
плодности земљишта;
природних лепота и просторних вредности;
културне баштине и добара које је створио човек;
обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом
и неживом природом;
очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних
богатстава;
спречавање опасности и ризика по животну средину.

У неким замљама постоји пракса где се дан у години означи као да чистог ваздуха и тада
се цела нација активира да учини нешто у циљу смањења штетних компонената. Светски
дан чистог ваздуха обележава се 3. новембра, а овој акцији придружила се и Република
Србија различитим пригодним манифестацијама. Заштита животне средине обухвата
мере за: смањење буке, контроле воде, смањење штетних испусних гасова из
индустриских постојења и промета, контролу квалитета прехрамбених производа,
забране производње једињења која разграђују озонски омотач или негативно
контаминирају постојеће екосистеме.
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LED осветљење је енергетски повољније од осталих старијих врста осветљењајер је
ефикасније приликом претварања електричне енергије у светлост, има животни век који
се мери са неколико десетина хиљада радних сати, не садржи живу и друге штетне
компоненте. Обичне светиљке за јавно осветљење зраче невидљив спектар који је
изузетно опасан по животну средину и здравље људи. Све врсте светиљки осим LED се
сврставају у опасан отпад. Имајући у виду да се струја у Републици Србији производи
доминантно из угља, овим ће се емисија CO2 коју проузрокују светлосни извори као
потрошачи смањити за 3 до 4 пута, а за исто толико ће се смањити и потрошња
електричне енергије у глобалним размерама, што ће довести до повећања енергетске
ефикасности. Са LED светиљкама годишња количина произведених и покварених
светлећих тела смањиће са за 95%, а смањиће се и потреба за одржавањем осветљења.
На овом пројекту смањење емисије СО2 је приказано у табели која следи и у овом
случају износи 2.202,60тона годишње, односно 64,98%.
Табела: годишње уштеде трошкова и емисије СО2
Опис
Број расветних тела
Укупна иснталисана снага светиљки (kW)
Укупна годишња потрошња светиљки (kW)
Годишња емисија CO2 (t)

Пре
реконструкције
10,039
1,180.15
4,720,611.20
3,389.40

Након
реконструкције
9,708
413.23
1,652,929.04
1,186.80

Уштеда
766.92
3,067,682.16
2,202.60

%
64.98%
64.98%
64.98%

На основу средњег податка за Европу, приликом производње 1 kWh електричне
енергије у атмосферу се ослободи 718g CO2. Продужењем важности Кјото протокола до
2020. године, Република Србија је задржала статус „NonAnex1“9 земље, чиме се ствара
могућност остваривања премија за смањивање емисије CO2 у оквиру реализације CDM10
пројеката. За израчунавање потенцијалних финансијских добитака проистеклих од
смањења емисије CO2 на овим пројектима, коришћена је преовлађујућа цена на
Европском тржишту од 24,95 евра/tCO2.
Табела: Годишња уштеда енергије и смањење емисије CO2 након замене дела система ЈО

Пре реконструкције

Након
реконструкције

Уштеда

Годишња емисија CO2 (t)

3,389

1,187

2,203

Годишња уштеда из емисија CO2 (ЕUR)

84,566

29,611

54,955

Опис

9Протокол

из Кјота уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе (енг. The Kyoto Protocol to the United
Nations Framework Convention on Climate Change) је додатак међународном споразуму о климатским променама,
потписан са циљем смањивања емисије угљен-диоксида и других гасова који изазивају ефекат стаклене баште
10CDM-

The Clean Development Mechanism, механизам чистог развоја
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Заменом енергетски неефикасних светиљки са енергетски ефикасне LED светиљке
оствариће се значајна уштеда електричне енергије и значајно ће се унапредити очување
животне средине. Обичне светиљке за јавно осветљење зраче невидљив спектар који је
изузетно опасан по здравље. Све врсте светиљки осим LED се сврставају у опасан отпад.
Заменом јавног осветљења се решава још један битан еколошки проблем који се огледа
кроз депоновање неисправних живиних сијалица. Пошто се предвиђа да се живине
сијалице потпуно избаце из употребе, као што је то случај у Европској унији, овим
пројектом се то у потпуности постиже.
За време монтаже и извођења радова могући утицаји на животну средину су
занемарљиви и привремени. Изабрани понуђач ће време које је неопходно за замену
старих светиљки за нове максимално скратити како би бука и запрашивање терена била
што мања и краћа. Извођење радова ће се обавити у складу са мерама које су
предвиђене техничком документацијом. За реализацију планираног пројекта носилац ће
извршити пријаву почетка извођења радова, код стране надлежног органа локалне
самоуправе. Носилац пројекта је у обавези да прави записник који ће бити доступан
надлежном органу. По завршетку замене старих светиљки за нове и пре пуштања у рад,
проверава се да ли је пројекат изведен у складу са предвиђеним мерама које су
дефинисане техничком документацијом.
Светлосно загађење представља нежељену светлост. Сама светлост се не може назвати
загађивачем, него је то њена претерана или погрешна употреба. Нежељена светлост
може се поделити у три категорије према типу загађења које изазива и за које је
неопходно наћи одговарајуће решење:
•
•
•

повећани сјај неба – потиче од вештачке светлости директно усмерене ка
небу и од светлости рефлектоване од коловоза и околног тла;
заслепљујућа светлост – узрокована превеликим контрастом између
светлосног извора и окружења;
светлосно ометање – потиче од вишка светлости коју одређена
инсталација емитује на нежељене површине.

Фотометријска ефикасност инсталације је оно што може и мора значајно смањити
количину нежељене светлости.
Опште мере за смањење светлосног загађења:
•
•
•

употреба светиљки са одговарајућом оптиком како би се прецизно
контролисао светлосни сноп и усмерио ка жељеној површини;
осветљавање
вертикалних
површина
одозго,
или
прецизним
усмеравањем уз коришћење додатних прибора;
употреба високоефикасних светиљки са високим степеном заштите;
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•
•

редукција светлосног флукса на саобраћајницама на којима у каснијим
ноћним сатима значајније пада интензитет саобраћаја;
искључивање осветљења реклама и декоративног осветљења фасада у
касним ноћним сатима.

За време монтаже и извођења радова могући утицаји на животну средину су
занемарљиви и привремени. Изабрани понуђач ће време које је неопходно за замену
старих светиљки за нове максимално скратити како би бука и запрашивање терена била
што мања и краћа. Извођење радова ће се обавити у складу са мерама које су
предвиђене техничком документацијом. За реализацију планираног пројекта носилац ће
извршити пријаву почетка извођења радова, код стране надлежног органа градске
управе. Носилац пројекта је у обавези да састави записник који ће бити доступан
надлежном органу. По завршетку замене старих светиљки за нове и пре пуштања у рад,
проверава се да ли је пројекат изведен у складу са предвиђеним мерама које су
дефинисане техничком документацијом.
Такође, извршилац је у обавези да након демонтаже неисправних и/или замењених
инсталација, делова инсталација и опреме као и опреме постојећег система јавног
остветљења, поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“
бр. 36/09 и 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон),Правилником о листи електричних и
електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и
електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања
отпадом од електричних и електронских производа ("Сл. гласник РС", бр. 99/10) и
другим прописима из области управљања отпадом.
Извршилац односно предузеће које врши извођење радова на локацијама постојећег
јавног осветљења заменом светиљки енергетски ефикасних LED светиљки; набавку,
транспорт, демонтажу, монтажу и коначно збрињавање старе опреме и инсталирање
опреме за управљање системом јавног осветљења је у обавези да правилно и редовно
врши замену и обезбеди коначно збрињавање неисправних и/или замењених
инсталација, делова инсталација и опреме и опреме постојећег система јавног
остветљења.
Посебно, извршилац је у обавези да као произвођач отпада, поступа у складу са
одредбама члана 26. Законом о управљању отпадом, а посебно у складу са тачкама 7) и
8), којим је прописано да:
•
•

преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да
организује поступање са отпадом у складу са овим Законом;
води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже.

Такође у складу са чланом 26. овог Закона, произвођач отпада или други држалац
отпада може вршити третман отпада самостално, преко посредника или преко другог
правног лица или предузетника које обавља послове третмана отпада, односно
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сакупљања отпада као и путем јавног комуналног предузећа или путем јавно-приватног
партнерства.
Лице које је овлашћено за управљање отпадом, које преузима отпад, дужно је да
поступа у складу са чланом 27. Закона о управљање отпадом којим је порписана
одговорност власника и држаоца отпада. Свако кретање отпада мора пратити
одговарајући документ о кретању отпада, у складу са члановима 45. и 46. Закона о
управљању отпадом
Извршилац је у обавези да достави наручиоцу доказ о извршеном коначном
збрињавању отпада, односно потврду о коначном збрињавању замењених светиљки и
припадајућих делова (издату од стране овлашћеног оператера односно предузећа за
управљање наведеним отпадом које поседује дозволу издату од стране надлежног
органа за обављање делатности управљања отпадом заведених у Регистру издатих
дозвола за управљање отпадом) након имплементације пројекта као и током периода
реализације пројекта, а у складу са уговором о пословно-техничкој сарадњи.

7.2.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се
предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених
и других лица који на то имају право. Интерес друштва, свих субјеката и сваког
појединца је да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се
нежељене последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у
вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у
којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих професионалних
задатака.
У савременим условима заштита као друштвена делатност може се посматрати у ширем
и ужем смислу. У ширем смислу она се обезбеђује законодавством о раду и социјалном
осигурању које уређује права: на ограничено радно време, скраћено радно време,
одморе и одсуства са рада, на зараду и друга примања, на безбедне услове рада и
посебну заштиту жена, омладине и инвалида, на здравствену заштиту, на помоћи и
накнаде, права за случај инвалидности и друга права којима се гарантује социјална и
материјална сигурност за случај немогућности рада. У ужем смислу, под заштитом се
подразумева предузимање свих мера и активности у циљу стварања безбедних услова
рада и заштите здравља радника од ризика који се јављају у радној средини и на
радномместу. Зато ће извршилац, између осталог, за потребе извођења радова на
мрежи јавног осветљења да: ангажује само лица са одговарајућом стручном
оспособљеношћу за рад на нисконапонској мрежи (електромонтере) која су прошла
прописани лекарски преглед и поседују одговарајућу потврду службе медицине рада о
оспособљености за ову врсту послова и рад на висини; достави надлежним лицима
града и локалног оператера дистрибутивног система (електродистрибуцији) решење о
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одређивању одговорног извођача радова који поседује прописану лиценцу бр. 450
одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона,
као и списак свих ангажованих радника за потребе извођења радова на мрежи јавног
осветљења; сваку промену радника ангажованих на извођења радова на мрежи јавног
осветљења пријави надлежном лицу из локалне електродистрибуције уз достављање
све неопходне документације у вези са њиховом стручном оспособљеношћу (сва лица
која ће бити ангажована на извођењу радова морају да се јаве лицу за безбедност и
здравље на раду локалне Електродистрибуције ради координације мера и поступака
безбедности и заштите на раду); достави потврде о оспособљености радника за
безбедан рад и писану изјаву сваког електромонтера који ће бити ангажован на
предметним пословима да је задужен и оспособљен за руковање личним и колективним
средствима заштите; за сваког радника достави потврде о оспособљености радника за
рад под напоном, као и потврде о поседовању одговарајућег алата и опреме за рад под
напоном; све машине које Извршилац користи за извођење радова на мрежи јавног
осветљења морају бити у складу са Правилником о безбедности машина (Сл. гл. РС
13/10)11 и прописно регистроване; током извођења предметних радова користи возило
које је обележено у складу са одредбама одговарајућих саобраћајних прописа којима се
регулише ова област.

Овим правилником прописују се: битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на
пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени за њихово стављање на
тржиште и/или употребу; садржина Декларације о усаглашености машине и Декларације о уградњи делимично
завршене машине; садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; захтеви које мора
да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености; знак
усаглашености и означавање усаглашености; поверљивост података и заштитна клаузула
11
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ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА

Планирање времена реализације пројекта дефинише се као одвијање процеса
реализације пројекта по појединим фазама и односи се на планирање и разраду
времена реализације пројекта. Овим планирањем се анализира време потребно за
реализацију пројекта, и утврђује термин завршетка, како појединих делова пројекта,
тако и пројекат у целини.
р.бр

Назив активности

1
2

Иницијатива јавног тела за покретање пројекта
Одлука Скупштине Града о започињању реализације
Решење о образовању стручног тима за спровођење
поступка
Припрема нацрта Предлога пројекта ЈПП
Упућивање Предлога пројекта ЈПП Комисији за ЈПП
Процес издавања мишљења Комисије за ЈПП
Припрема техничке документације
Припрема тендерске документације
Процес избора приватног партнера укључујући период
за жалбе
Сагласност Скупштине Града на уговор
Закључивање и објвљивање јавног уговора
Припремни период и период имплементације
Почетак периода гарантовања
УКУПНО

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

290

почетак
активности

крај
активности

01/04/2019
10/04/2019

08/04/2019
10/04/2019

трајање
активности
(дана)
7
0

15/09/2019
01/10/2019
30/11/2019
30/11/2019
28/02/2020
29/03/2020

15/09/2019
20/11/2019
30/11/2019
28/02/2020
29/03/2020
28/04/2020

0
50
0
90
30
30

28/04/2020
27/07/2020
16/08/2020
05/09/2020
04/03/2021

27/07/2020
16/08/2020
05/09/2020
04/03/2021
04/03/2021

90
20
20
180
0
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9.

ПРОЈЕКТНИ ТИМ ЈАВНОГ ТЕЛА КОЈИ ЋЕ ПРАТИТИ ЦЕО
ПРОЈЕКАТ И ОБАВЉАТИ ФУНКЦИЈУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
КОЈА ВРШИ ОДАБИР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

10.

ПРИЛОЗИ

•

ОДЛУКА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈПП

•

РЕШЕЊЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА
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334.

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),
члана 3. Одлуке о финансирању примарне
здравствене заштите из буџета Града
Сремска Митровица („Сл.лист Града
Сремска Митровица“ бр. 13/2018), Плана
јавног здравља Града Сремска Митровица
2018-2025.године („Сл.лист Града Сремска
Митровица“ бр. 13/2018), 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
23.12.2019. године донела је

ПРОГРАМ
ОБЕЗБЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ
УСЛОВА ЗА БОЉУ ДОСТУПНОСТ И
ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I

УВОД

Здравствена
заштита,
како
је дефинисана важећим Законом о
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.
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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, односнојединице
локалне самоуправе, обухвата мере за
обезбеђивање и спровођење 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,
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а до стварања услова да се кадровска
обезбеђеност финансира из средстава
обавезног здравственог осигурања, или из
сопствених прихода здравствене установе.

организациона јединица за здравствену
заштиту одраслог становништва Дома
здравља Сремска Митровица у чијем склопу
се налази 11 здравствених станица, 18
амбуланти, од чега у самом граду Сремска
Митровица се налази 2 здравствене станице
и 5 амбуланти, а у насељеним местима
Града Сремска Митровица као локалне
самоуправе налази се 9 здравствених
станица и 13 амбуланти.

II ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА НИВОУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Град Сремска Митровица донео
је свој План јавног здравља за период
2018-2025.године. У овом документу као
један од општих циљева у вези здравља
становништва предвиђено је „Унапређење
система здравствене заштите на територији
Града Сремска Митровица“. Као један од
специфичних циљева који ће довести до
остварења овог општег циља предвиђено
је обезбеђење „боље доступности и
приступачности здравствене заштитекадровска
обезбеђеност“.Реализација
овог специфичног циља оствариваће се на
основу анализе кадровске обезбеђености
у примарној здравственој заштити- у
служби здравствене заштите одраслог
становништва, а у складу са Правилникомо
ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и
другим облицима здравствене службе.

III КАДРОВСКА ОБЕЗБЕЂЕНОСТ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Град Сремска Митровица је оснивач
Дома здравља Сремска Митровица, према
раније важећим прописима. У погледу
оснивача Дома здравља, дошло је до
промене у законској регулативи, а тако што
је АП Војводина преузела ову улогу.
Дом Здравља Сремска Митровица
пружа услуге примарне здравствене
заштите, у оквиру служби и припадајућих
амбуланти, а све у циљу ефикаснијег и
рационалнијег обављања делатности у
Дому здравља.
		
Служба
опште
медицине
је
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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, прати рад 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 самих здравствених установа.
Анализа здравственог стања становништва
једне локалне заједнице 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 и да се исте и уклоне. Циљ
је да здравији избор буде и лакши избор
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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
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.

(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, односно на
примарном нивоу здравствене заштите, на
дан 31.12.2018. године-годишњи извештаји
установе који су достављени у Завод за
јавно здравље Сремска Митровица као и
на дан 30.09.2019. године ове здравствене
установе.

Концепт квалитета здравствене
заштите коме свака локална самоуправа
треба да тежи јесте степен спремности
за задовољење укупних пацијентових
потреба и степен достизања жељених
исхода/резултата уз усаглашеност са
средствима/ресурсима”.
Организација и рад здравствене службе
града Сремска Митровица

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.

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,као и Завод за јавно
здравље Сремска Митровица која је установа
на више нивоа здравствене заштите и такође
покрива територију целог Сремског округа
(300.988 становника, ИЗЗЈ Батут-процена
броја становника за 2017. годину). Град
Сремска Митровица има 76.449 становника

Коришћење ванболничке здравствене
заштите

Служба опште медицине
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У служби здравствене заштите
одраслих на територији града, када
посматрамо
Дом
здравља
Сремска
Митровица и анализирајући рад ове
службе-опште
медицине,
кадровска
структура у 2018.години, на дан 31.12.2018.
године је следећа: 37 доктора медицине
(18 специјалиста, 3 доктора медицине на
специјализацији и 16 лекара опште праксе),
2 више медицинске сестре техничара и 52
медицинске сестре техничара са средњом
стручном спремом. Са овим бројем
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лекара није у потпуности задовољавајућа
обезбеђеност-покривеност становништва,
јер је просечно за град Сремска Митровица
1.696 становника по лекару (норматив је
1/1600 становника). На територији града
број одраслог становништва је 62.777. Број
лекара запослених у овој служби је испод
норматива предвиђен Правилником. Укупан
број посета у овој служби Дома здравља
Сремска Митровица је 373.771, што по
доктору износи 10.101 посета на годишњем
нивоу, према нормативу мера извршења је
7.350 на годишњем нивоу. По лекару број
посета на дан, просечно износи 46 посета,
а норматив/мера извршења је 35 посета
по лекару. Све ово говори у прилог велике
оптерећености лекара у овој служби Дома
здравља Сремска Митровица са постојећим
бројем лекара, а који је испод норматива
који предвиђа Правилник / норматив је 39
лекара. На дан 30.09.2019. године кадровска
струкутра у овој служби је иста. Број лекара
је 37. Број посета за првих девет месеци
је 275.044. Укупан број посета по лекару
за овај период је 7.434 што је већ, у овом
моменту, више од норме извршења која је
предвиђена Правилником, а број посета
по лекару на дан је за поменути период
такође већ једнак мери извршења а то је 35.
Очекивања су да ће на крају 2019. године
број посета по лекару и број посета на
дневном нивоу прећи норматив предвиђен
Правилником. Према истим изворима
података-статистички
извештаји
ове
установе, здравствена заштита се обезбеђује
на 29 пунктова. Да ли је у супротности са
чл.13 ст.4 Зак. о здрав. заштити?
IV ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА
У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА
Кадровским планом за Дом здравља
Сремска Митровица за 2018. годину, који је
у складу са Законом о начину одређивања
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максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“ бр.
68/2015 и 81/2016 - одлука УС), донело
Министарство здравља Републике Србије,
утврђено је да укупан број запослених (на
неодређено и на одређено време) у Дому
здравља Сремска Митровица може бити
највише до 408, од тога највише до 338
запослених (на неодређено и на одређено
време) обављају послове за потребе
обавезног здравственог осигурања на
основу уговора са Републичким фондом
за здравствено осигурање (тј. средства за
плате и путне трошкове обезбеђују се из
средстава РФЗО).
Кадровским планом за Дом здравља
Сремска Митровица за 2017. годину,
утврђено је да укупан број запослених (на
неодређено и на одређено време) може бити
420, од чега највише до 367 запослених (на
неодређено и на одређено време) обављају
послове за потребе обавезног здравственог
осигурања. Према Кадровском плану из
2013. године за Дом здравља Сремска
Митровица је утврђено да укупан број
запослених може бити највише 425 (на
неодређено и на одређено време). Од тога
највише до 414 запослених је могло бити
запослено на терет средстава РФЗО.
Кадровским планом за Дом здравља
Сремска Митровица за 2017. годину у
односу на Кадровски план за Дом здравља
Сремска Митровица за 2013. годину број
запослених чије се плате финансирају из
средстава РФЗО је смањен за 47 запослених,
док је Кадровским планом за Дом здравља
Сремска Митровица за 2018. годину у
односу на Кадровски план за Дом здравља
Сремска Митровица за 2017. годину број
запослених чије се плате финансирају из
средстава РФЗО смањен за39запослених.
Из горе наведеног приметно је да
је доношењем Кадровског плана за Дом
здравља Сремска Митровица за 2018.
годину у односу на претходна два Кадровска
плана (2013 и 2017) број запослених у Дому
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здравља Сремска Митровица чије се плате
финансирају из средстава РФЗО смањен за
чак 76 запослених.
Престанком рада запослених по
разним основама (одлазак у старосну
пензију, одлазак у инвалидску пензију,
престанак радног односа на лични захтев)
Дом здравља има великих организационих
проблема са пружањем здравствене заштите
становништва града Сремска Митровица.
Због недовољног броја запослених, свако
коришћење годишњег одмора, плаћеног
одсуства, као и привремене спречености за
рад запослених, прави озбиљне проблеме у
организацији рада служби. Обезбеђивање
новог 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. За привремено одсутног
радника неопходно је ангажовати замену
и обезбедити други извор финансијских
средстава, јер се исти не могу финасирати
из средстава РФЗО.
Дом здравља Сремска Митровица
има сметње у организовању пружања
здравствене заштите и због разуђености
пунктова Дома здравља на којима се пружа
здравствена заштита. Ова здравствена
установа пружа здравствену заштиту на 29
пунктова, а најудаљенији пункт је на 40 км
од Сремске Митровице.

службом. У 2018. години, као и у периоду
првих девет месеци 2019. године уочава
се да су лекари у овој служби оптерећени
посетама корисника здравствених услуга/
пацијената. Према Правилнику о ближим
условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама
и другим облицима здравствене службе
(“Сл. гласник РС”, бр. 43/2006, 112/2009,
50/2010, 79/2011, 10/2012-др. правилник
и 119/2012 др.правилник, 22/13,16/2018),
у служби опште медицине потребно је да
буде 39 лекара опште медицине. Имајући у
виду постојећи број лекара-37, све указује
да постоји дефицит лекара у овој служби.
Број посета по лекару на годишњем нивоу
у 2018. години је 10.101 (мера извршења
је према Прaвилнику 7.350 посета на
годишњем нивоу), а на девет месеци је
7.434 што је већ свакако веће извршење
него што је предвиђено Правилником. Број
посета по лекару на дневном нивоу износи
46, а норматив је 35 посета. Све указује на
велику опетрећеност лекара у овој служби
Дома здравља Сремска Митровица и на
оправданост финансирања лекара од стране
оснивача, односно (ово брисати с обзиром
да ће се оснивач вероватно променити)
локалне самоуправе а у циљу пружања
адекватних здравствених услуга нашим
суграђанима у континуитету.
VI ПРЕДЛОГ МЕРА

V ЗАКЉУЧАК
Анализирајући
кадровску
обезбеђеност/покривеност становништва
на територији Града Сремска Митровица
за 2018. годину и првих девет месеци
2019. године, уочава се да је недовољна
покривеност становништва лекарима у
служби одраслог становништва/служба
опште медицине/ где и највећи број
становника има контакт са здравственом
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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 броја посета лекару
и оптерећености лекара у служби опште
медицине у 2018. години и првих девет

Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 23. децембар 2019
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месеци 2019. године, а што ће се према
очекивањима наставити и у 2020. години,
потребно је да Град Сремска Митровица,
у складу са могућностима буџета, у 2020.
години обезбеди финансирање следеће
струкртуре запослених:

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
усвајању средњорочног плана пословне
стратегије и развоја ЈКП „Топлификација“
Сремска Митровица за период од 2020 до
2022.годину, коју је Надзорни одбор донео
на седници одржаној 28.11.2019.године.

ред.бр. радно место
број запослених
1
доктор медицине
10
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.
Средства ће се планирати Одлуком
о буџету Града Сремска Митровицаза 2020.
годину.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 50-31/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-171/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица			
		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

335.

336.

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 23.12.2019.године,
донела је

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 23.12.2019.године,
донела је
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I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Топлификацијa“ из
Сремске Митровице за 2020.годину, усвојен
од стране Надзорног одбора на седници
одржаној 28.11.2019.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Комуналије“ из Сремске
Митровице за 2020.годину, усвојен од
стране Надзорног одбора на седници
одржаној 29.11.2019.године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-170/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-169/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

337.

338.

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 23.12.2019.године,
донела је

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 23.12.2019.године,
донела је
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I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност
пословања ЈКП „Водовод“
Митровице за 2020.годину,
стране Надзорног одбора
одржаној 29.11.2019.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност
пословања ЈП „Срем гас“
Митровице за 2020.годину,
стране Надзорног одбора
одржаној 29.11.2019.године.

на Програм
из Сремске
усвојен од
на седници

на Програм
из Сремске
усвојен од
на седници

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-168/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-167/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

339.

340.

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 23.12.2019.године,
донела је

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 23.12.2019.године,
донела је
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I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈП за послове урбанизма
„Урбанизам“ из Сремске Митровице за
2020.годину, усвојен од стране Надзорног
одбора на седници одржаној 29.11.2019.
године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП Регионална депонија
„Срем-Мачва“ Шабац за 2020.годину,
усвојен од стране Надзорног одбора на
седници одржаној 02.12.2019.године.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-166/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-165/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

341.

На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и 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 23.12.2019.године,
донела је
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342.

На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019
и 5/2019) и члана 22. Одлуке о оснивању
Друштва са ограниченом одговорношћу за
одржавање стамбеног и пословног простора
„Градско становање“ Сремска Митровица,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.12/2016 и 6/2018), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
I
ДОНОСИ СЕ План и програм
пословања ДОО „Градско становање”
Сремска Митровица за 2020.годину .
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-164/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ И
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА „ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПЛАН И ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЗА 2020. ГОДИНУ
НАЗИВ:
АДРЕСА:

Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и
пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица
Сремска Митровица, ул. Краља Петра првог број 5

ОСНИВАЧ:

Скупштина Града Сремска Митровица

ДЕЛАТНОСТ:

81.10 Услуге одржавања објеката

МАТИЧНИ БРОЈ: 21219525
ПИБ:

109662829

децембар 2019. године
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020-2021
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1. Статус.правна форма и делатност предузећа
Пуно пословно име предузећа : Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и
пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица
Скраћено пословно име: „Градско становање“ д.о.о. Сремска Митровица
Седиште: Сремска Митровица, Краља Петра првог број 5
Опис делатности: Делатност пружања Услуге одржавања објеката
Претежна делатност: 81.10 Услуге одржавања објеката
Остале делатности:
- 68.20 Изнајмљивање властитих и ли изнајмљених некретнина и управљање њима
- 42
Изградња осталих грађевина
- 43
Специјализовани грађевински радови
- 43.21 Постављање електричне инсталације
- 43.22 Постављање водоводних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.39 Остали завршни радови
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 80.20 Услуге система обезбеђења
- 81.21 Услуге редовног чишћења
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.10 Услуге одржавања објеката
Матични број: 21219525
Порески индетификациони број - ПИБ: 109662829
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Скупштина Града Сремска Митровица је дана 26.07.2016 године донела Одлуку о оснивању Друштва
са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и пословног простора „Градско становање“ Сремска
Митровица, ради одржавања стамбеног простора и безбедности његовог коришћења, уређења, управљања,
изградње и давања у закуп пословног простора и гаража које је у власништву Града Сремска Митровица, као
оснивача и обављање других послова у складу са законом.
Друштво се оснива сагласно одредбама Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“,
бр.36/11, 99/11, 83/14 – др. Закон и 5/15), Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16),
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2016 . др.закон) и Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“ број 13/2012).
На основу одлуке Скупштине оснивача, покренута је процедура оснивања и регистрације код Агенције за
привредне регистре.
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„Градско становање“ д.о.о. Сремска Митровица себе види као поузданог партнера грађана, организација,
институција и привредних субјеката Града у својим делатностима са препознатљивим професионалним
односом и високим квалитетом вршења услуга, у делатности одржавања и издавања стамбеног и пословног
простора на територији Града Сремска Митровица а поштујући принципе рационалног пословања, заштите
животне средине и енергетске ефикасности.
1.3

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Најважнији закони, подзаконски акти и остала акта која утичу на рад, пословање, функционисање и
делатност „Градско становање“ д.о.о. Сремска Митровица су:
- Закон о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 83/14 – др. Закон
и 5/15)
- Закон о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2016 . др.закон)
- Статут Града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“ број
13/2012)
- Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и пословног простора
„Градско становање“ Сремска Митровица (број 023-56/2016-I)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24 и 61/05)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013,108/2013, 142/14 и 68/15 –др-закона)
- Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ бр.104/2016)
-Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014)
- Уредба Владе РС о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( број 24/2012)
- Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.17/2016)
- Одлука о Градској плажи („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.3/2017).

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
„Градско становање“ Д.О.О. Сремска Митровица је привредно друштво чији је циљ да се развије у
модерну сервисну компанију, способну за самосталан наступ на тржишту, способну да се избори са
конкуренцијом, оствари профит и задржи позицију брзог, ефикасног и сигурног пружаоца услуга у
одржавању као текућег тако и инвестиционом, изнајмљивању пословних простора и гаража, што ћемо
постићи модернизацијом пословања, уштедама у пословању, смањењем трошкова и елиминисањем празног
хода, правовременим активностима и пажљивим планирањем.

1.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
Према члану 27. И члану 28. Одлуке о оснивању друштва, управљање у друштву је организовано као
дводомно, па су као органи предузећа одређени:
1. Скупштина
2. Надзорни одбор и
3. Директор.
Док друштво послује као једночлано функцију скупштине друштва обављаће скупштина Града Сремска
Митровица.
Овлашћење и делокруг рада органа друштва утврђује се у складу са Законом о привредним друштвима.
Унутрашња систематизација и организација радних места у друштву уредиће се Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
Овим Правилником утврдиће се организациона структура, број радних места, квалификациона структура,
опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности друштва,
утврђених Одлуком о оснивању и важећим законским прописима.
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ДИРЕКТОР ,ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Директор
Милош Ковач – дипл.правник, висока стручна спрема, именован дана 26.07.2016 године.
Надзорни одбор
Председник – Бјелић Драган, средња стручна спрема, именован дана 26.07.2016 године.
Члан – Ћирић Смиљана дипл.правник., висока стручна спрема, именована дана 26.07.2016 године.
Члан - Прокић Александар, дипломирани наставник физичке културе, висока стручна спрема, именован
дана 27.09.2019 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА
2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
Физички обим активности односи се на делатност пружања услуга:
-одржавања објеката стамбеног и пословног простора,
-изнајмљивање некретнина, грађевински радови,
- постављање електричних инсталација,
-водоводних и климатизационих система,
-радови у грађевинарству,
-кровни радови и други специфични грађевински радови,
-услуге обезбеђења чишћења и одржавања објеката и опреме.
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2.2 БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА

2.1 Биланс стања
Биланс стања преставља финанасијску слику пословања једног предузећа. Планом и
програмом пословања за 2020годину за Градско становање доо педвиђени су параметри пословања
и приказ планираног стања пословања од 01.01.2020 до 31.12.2020 године
На дан 31.12.2020год. планирана вредност обртне имовине износи 55.600.000,00динара а чине је :
постројења и опрема,плаћени аванси , залихе и услуге 500,000.00динара
-пораживања по основу продаје (купци у земљи) 6.000.000,00динара
-потраживања из специфичних пословаи друга потраживања 23.100.000,00динара
-готовински еквиваленти и готовина 20.480.000,00динара
-активна временска разграничења 6.000.000,00динара
Укупна актива -пословна имовина износи 56.100.000,00динара
Капитал (државни капитал и нераспоређен добитак) 458.000,00динара
-дугорочне обавезе 7.000.000,00динара
-краткорочне обавезе 48.900.000,00динара
-остале краткорочне обавезе ,обавезе по основу пореза,друге дажбине.
- основни државни капитал уписан и уплаћен од стране града Сремска Митровица
је 200,000.00динара
Укупна пасива износ 56.100,000,00 динара

2.2 Биланс успеха
Биланс успеха преставља слику пословања предузећа исказане кроз приходе и расходе .Планом и
програмом пословања за 2019 приказана су педвиђена средства за трошкове неопходне за
обављање делатности Градског становања, као и приходе остварене од услуга у оквиру
делатности.
Планирани приходи су 35.528.000,00динара
-приходи од продаје производа -пословни приходи
Планирани расходи су 35.528.000,00динара
-трошкови материјала,трошкови горива и енергије,
-трошкови зарада ,и накнада зарада
- нематерјални трошкови
-остали трошкови

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА
У 2020.години Градско Становање Доо ће кроз обављање своје делатности остварити приходе који
су релативно усклађени са планом и програмом за 2020. годину. Планирани приходи су за 2020. годину
усклађени са услугама за одржавање стамбених зграда које наше предузеће за њих обавља,а које су у
систему одржавања. Планирани приходи су у релацији са планираним трошковима који су предвиђени за
одржавање и услуге радова на стамбеним зградама, по захтеву истих.
И поред значајних трошкова Градско Становање Доо је позитивно пословало у 2019. години.
За унапређење процеса пословања нашег предузећа ангажовали смо све потребне капацитете.
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3. ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Циљ пословања нашег предузећа кроз планирана средства за 2020. годину је успешно пословање,
кроз редовно обављање делатности и опстанак на тржишту кроз пружене услуге и цене услуга. Наше услуге
смо квалитетно и ажурно спроводили и тиме привукли велики број стамбених заједница у наш систем
одржавања.
На територији Града Сремска Митровица Градско Становање Доо је самостално и једино предузеће
за обављање делатности одржавања стамбених зграда и због тога се велики број истих прикључио систему
одржавања.
Узимајући у обзир опште стање у привреди може се предпоставити изложеност ризику ликвидности
и проблемима са новчаним токовима. Могућност појаве ових ризика предузеће „Градско становање“ д.о.о. ће
покушати да умањи начином пословања, контролом новчаних токова као и усмереношћу на повећање обима
пословања. Што се тиче ценовних ризика наша процена је да је он релативно мали имајући у виду тренутна
инфлаторна кретања. Ризик у пословању нашег предузећа је и наплата доспелих протраживања из
претходног периода. Како је наплата редовног месечног потраживања изражена у процентима око 70%, наша
правна служба склапа уговоре о репрограму дуга и шаље опомене за неизмирени дуг. Као средство наплате
потраживања ангажовани су и јавни извршитељи. План је да се периодично салдирају картице и шаљу
опомене дужницима.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
Финансијски план је приказ процене остваривања прихода и обавеза исказаних кроз очекиване
расходе. План је урађен у складу са претпоставкама о висини средстава обезбеђених за функционисање
предузећа. Узело се у обзир да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могући раст цена појединих
добара и услуга као и инструкција о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима.
Финансијски план предузећа садржи:
- план прихода
- план расхода, утврђених на бази планираних потреба у 2020. год
4.1.План прихода

Укупни бруто приходи за 2020. годину утврђени су на основу процењених потреба предузећа са измирењем
свих предвиђених трошкова пословања у 2020. години и они износе oко 35.528.000 дин са измењеним
планом.

У структури пословних прихода у 2020. години појављују се:
-приходи од оснивача предузећа из буџета града на основу уговора о вршењу поверене делатности и
-приходи од послова на тржишту.
Табела 3:Измењена Структура прихода по изворима у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. годинe
Редн Врста
и
прихода
број

План за 2019

Измена плана за
2019
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1
Приходи по
уговорима
о вршењу
поверених
послова
Приходи од
послова са
тржишта

1

2

Укупно

3

2
8,334,000

3
5,000.000

4
4,643,210

5
5,000,000

27,507,000

27507

28,371,790

30,528,000

35,841.000

32,507,000

33,015,000

35,528,000

Под „Приходима по основу уговора” подразумевају се средства из буџета града у износу од 5.000.000 дин по
Aнекс 1 уговору бр.404-64/2019-V о вршењу поверених послова од 18.06.2019 годинед . Приходи од послова
на тржишту обухватају све услуге у оквиру делатности градског становања у износу од 30,528.000 динара.

Расходи по наменама.
Табела 2. –Измењена Структура расхода по наменама у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. године.

Р Конто
.
Б
.
1
2

Врста расхода

1

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
512

План за 2020годину

3
Трошкови осталог материјала
(режијског)

1.023,000.00

1,315,000.00

5122

Трошкови канцеларијског
материјала

170,000.00

200.000,00

5123

Трошкови за одржавање
чистоће
Трошкови осталог
непомен.материјала
(печат,деловод.,грб)

250,000.00

300,000,00

20,000.00

10,000.00

Трошкови нафтних деривата
(гориво)

170,000.00

200,000.00

51330

Трошкови електричне енергије

150,000.00

150,000,00

51331

Трошкови грејања

200,000.00

240,000.00

51332

Трошкови потрошње воде

13,000.00

15000

5129

5130

2

План за 2019.годину

5149

Трошкови резервних делова
(одрж. Аутомобила,тонери)

200,000.00

200,000.00

52

Трошкови зарада и накнада
зарада
Трошкови зарада и накнада
зарада

10,930,000.00

11,843,000,00

5,900,000.00

6,505,000,00

5200
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5202

Порез на терет радника

5204

ПИО на терет радника

5205
5206

Незапосленост на терет
радника
Здравство на терет радника

420,000.00

450,000.00

5210

ПИО на терет послодавца

950,000.00

1,048,000.00

5211

Здравство на терет послодавца

420,000.00

450,000.00

5212

Незапосленост на терет
послодавца
Трошкови накнаде(уговори о
делу)
Трошкови накнаде(Надзорни
одбор)
Трошкови запослених (Путни
трошкови)

0

0,00

200,000.00

200,000.00

690,000.00

690,000.00

300,000.00

350,000.00

150,000.00

150,000.00

18,030,000.00

19,700,000,00

60,000.00

5250
5260
5291
5292

3

53

Остала давања запосленима
која се не сматрају зарадом
(поклони за децу)
Трошкови производних услуга

670,000,00

712,000,00

1165000

1,223,000,00

65.000,00

65.000,00

5311

Трошкови поштанских услуга

5312

Трошкови телефонских услуга

300,000.00

80,000.00
300,000.00

5390

Трошкови кречења

4,000,000.00

4.000.000,00

53901

Трошкови електро опреме

1,000,000.00

53902

Трошкови опреме и радова водовод и канализација

700,000.00

1,500,000
700,000.00

53903

Трошкови лимарских услуга

800,000.00

53904

Трошкови одржавања хидро
опреме

60,000.00

800.000,00
100.000,00

53905

Трошкови стаклорезачких
услуга
Трошкови оџачарских услуга

80,000.00

100,000.00

53906

100,000.00

100,000,00

53907

Трошкови дератизације и
дезисекције

250,000.00

300.000,00

53908

Трошкови услуга агенције

1,800,000.00

1,900,000.00

53909

Трошкови чишћења просторија

7,600,000.00

8,500,000.00

5359

Други трошкови рекламе, сајт

300,000.00

5390

Трошкови комуналних услуга

80,000.00

53910

Трошкови поправке опреме и
ситног инвентара

160.000.00

300,000.00
80.000,00
200,000.00

53911

Трошкови браварских услуга

200.000.00

53912

Трошкови штампе налепница и
других потреба за СЗ
Трошкови поправке и сервиса
лифта
Амортизација

53913
5400
4
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55

400,000.00

160,000.00
400,000.00

110,000,00

150,000,00

30,000,00

30,000,00
2.670.000,00

2,524,000.00

Трошкови нематеријалних
услуга
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Трошкови стручног образов. и
усаврш. запослених, стручна
лит.
Трошкови одржавања софтвера

20,000.00

80.000,00

1,220,000,00

700.000,00

20,000.00

50.000,00

5509

Трошкови осталих непомен
услуга (студенти,рачуновођа)

5510

Трошкови репрезентације
(угоститељске услуге)

150,000.00

200,000.00

5511

Трошкови репрезентације
(поклони )

50.000.00

80.000,00

5519

Остали трошкови
репрезентације (сок, кафа)

50,000.00

50.000,00

5523

Трошкови премије осигурања
запослених

60,000.00

60.000,00

5530

130,000.00

200.000,00

5550

Трошкови платног промета у
земљи
Порез на имовину

70,000.00

100.000,00

5559

Остали трошкови пореза

150,000.00

150,000.00

5591

Таксе (административне и
судске)
Остали непоменути
нематер.(Путарина)

100,000.00

400,000.00

0

0

Трошкови смањења зарада
10%

500,000.00

600,000.00

32,507,000

35,528,000

5599

УКУПНИ РАСХОДИ

На основу табеларног приказа достављамо Вам образложење плана и програма пословања за 2020 годину у
делу педвиђеном за пословне расходе и пословне приходе. У оквиру планираних финансијских средстава за
набавку добара и услуга извршили смо измену и прерасподелу трошкова предвђених за 2020
годину.Педвиђени трошкови су усаглашени са приходима који за 2020 годину износе 35.528.000,00динара

4.2. ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Због већег броја стамбених заједница које су се прикључиле у систем одржавања Градско становање доо је
повећало обим посла које се састоји из текућег и инвестиционог одрзавања, а подразумева редовно
одржавање и све врсте поправки на стамбеним зградама.Планом и програмом пословања предвиђени су
трошкови и приходи за реализацију услуга.
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Предузеће ће приходе остваривати наплатом радова које је извршило у складу са уговором
закљученим са градом Сремска Митровица, а на основу уговорених јединичних цена и обима и квалитета
изведених радова.
Приликом обезбеђивања послова од трећих лица, предузеће ће конкурисати по законима тржишне
утакмице. Стручна служба ће сасатавити одговарајућу понуду за сваки посао, нарочито водећи рачуна
о искоришћености капацитета предузећа и исплативости посла.
Цене наших услуга формиране су на основу закона о становању и одржавању стамбених зграда, на основу
одлуке скупштине града Сремска Митровица од 29.09.2017.године, као и на основу ценовника наших
предузећа бр. 2120/2017 од 12.10.2017.године.

4.3 ПРИХОД ОД УСЛУГА ПОВЕРЕНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Град Сремска Митровица је на основу Уговора бр.404-64/2019-V од 30.01.2019године и Анекс 1
уговора од 18.06.2019године, о повереним пословима за одржавање изакуп пословног простора и гаража, као
и за откуп и закуп станова града обезбедио средства која представљају приход Градског становања за
поверене услуге. Висина прихода је одређена уговором о повереним пословима и зависи од броја издатог
пословног простора и гаража. Приход који остварује Градско Становање доо на годшњем нивоу за 2020
годину износи 5.000.000,00 динара.

4.4 НАМЕНА КОРИШЋЕЊА
ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

СРЕДСТАВА

ГРАДА

СРЕМСКА

МИТРОВИЦА

ЗА

Приход остварен од поверених послова од стране Града Сремска Митровица се користи за
исплату зарада запослених, као и накнада члановима надзорног одбора.

4.5. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА ЗА 2019.ГОДИНУ
Накнаде по уговору о делу, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, средстава за
стручна усавршавања и сличне намене су планирана у висини планираних и реализованих средстава за 2020.
годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАПОДЕЛЕ ДОБИТИ
У 2019 години Градско становање је због неплаћених потраживања од стране својих купаца, и
умањених средстава од стране Града Сремска Митровица за услуге које ми пружамо,пословну годину
завржило са губитком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
Градско Становање доо Сремска Митровица на основу броја запослених и других параметара
представља микро правно лице. Према степену стручне спреме, квалификацијама и броју запослених,
друштво није имало кадровске промене у 2019 години.
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Квалификациона структура и број запослених са високом и вишом стручном спремом задовољава
процес рада друштва и чини већину од укупног броја запослених који чини 8 радника у сталном радном
односу и једног радника по основу осталих уговора.
Средстава за зараде и исплате зарада запосленим радницима, као и накнаде председнику и члановима
надзорног одбора, усаглашена су у висини планираних средстава за 2020. годину.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Градско становање доо у овом тренутку није кредитно задужено.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
За набавку добара за обављање делатности Градско становање Доо је планирало редовна
финансијска средства која се односе на: трошкове кречења, трошкове електро-опреме, трошкове опреме
радова за водовод и канализацију, трошкове лимарских услуга, трошкове одржавања хидро опреме,
трошкове стаклорезачких услуга, трошкове оџачарских услуга, трошкови чишћења просторија, трошкови
опреме и ситног инвентара и трошкови браварских услуга. Планом и програмом пословања за 2020 годину
педвиђена су средства за реализацију планираних услуга.

9. КАПИТАЛНА УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Градско Становање Доо за 2020.годину нема планирана средства за капитална и инвестициона
улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Градско Становање Доо за 2020.годину има планирана средства за репрезентацију која подразумева
угоститељске услуге као и остале трошкове репрезентације, планирана средства за рекламу и пропаганду
преко којих се наше предузеће рекламира . Планом за 2020годину предвиђена средства за репрезентацију у
износу од 330.000,00динара подељена по кварталима биће искоришћена према потребама за ту намену, као и
средства предвиђена за рекламу и пропаганду у износу од 300,000,00 динара употреби ће се за престављање
наше фирме на тржишту као и за друге послове у оквиру ове намене.
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Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године
у 000 динара

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

План на дан
31.12.2019.

Реализација
(процена) на дан
31.12.2019.

500

182

500

182

500

182

56.416

АКТИВА
0

1
010 и део 019
011, 012 и део 019

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)

0002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

0003

1. Улагања у развој

0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

013 и део 019

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015
+ 0016 + 0017 + 0018)

0010

1. Земљиште

0011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

0016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0018

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

032 и део 039

2. Основно стадо

0021

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +
0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

0025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

2
020, 021 и део 029

3
030, 031 и део 039

део 043, део 044 и део
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима
049
део 043, део 044 и део
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима
049

0027
0028
0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

0033

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

0038

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

5

288

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 +
0070)

0043

40.158

Класа 1

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

0044

500

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

0045
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Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

План на дан
31.12.2019.

Реализација
(процена) на дан
31.12.2019.

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

0046

12

3. Готови производи

0047

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

500

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056
+ 0057 + 0058)

0051

6.000

1.144

200 и део 209

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

6.000

478

205 и део 209

6. Купци у иностранству

0057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје

0058

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

0059

16.568

13.803

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

21
22
236
23 осим 236 и 237

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +
0067)

0062

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица

0064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0066

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

0067

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

0068

24
27
28 осим 288

88

35

0061

230 и део 239

234, 235, 238 и део
239

67

10.000

36.249

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0070

7.000

5.185

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

40.658

56.598

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421)
≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401

458

458

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

200

200

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

200

200

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

30

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

31
047 и 237
32

34
340

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417

258

258

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

258

204

315
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Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

341

35

40

402 и 409

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448
+ 0449)

0443

420

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

41

42 до 49 (осим 498)
42

424, 425, 426 и 429

План на дан
31.12.2019.

Реализација
(процена) на дан
31.12.2019.

7.000

5.082

7.000

5.082

7.000

5.082

33.200

55.013

3.200

2.210

1.200

2.210

52.761

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

431

1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству

0453

433

3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

29.000

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

500

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

500

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 –
0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0

0464

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

430
43 осим 430

44, 45 и 46

49 осим 498

89

316

42

3.679
40.658

56.598
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Прилог 1a

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године
у 000 динара
Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

AOП

План
01.01-31.12.2019.

Реализација
(процена)
01.01-31.12.2019.

32.507

33.015

32.507

32.970

32.507

32.970

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62
и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

1001

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

1008

613

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем
тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

61
610
611
612

1009
1010
1011
1012
1013

45

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +

50 до 55, 62 и 63 1028+ 1029) ≥ 0

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1020

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1031

630
631
51 осим 513

541 до 549
55

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)
66, осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ
и 664
ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

33.011

640

619

383

372

10.930

11.167

18.030

17.286

2.524

3.567

150

4

1021
1022

1032
1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

317

32.357
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Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

AOП

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1038

663 и 664

1040

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1049

562
563 и 564

683 и 685
583 и 585

1041

150

1051
1052
1053

59-69

150

1050

57 и 58, осим 583
и 585
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

69-59

150

1047

67 и 68, осим 683
и 685
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Реализација
(процена)
01.01-31.12.2019.

1039

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)
56, осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
и 564
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

566 и 569

План
01.01-31.12.2019.

1054

45

4

1055
1056
1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)

1059

4

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

721

723

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

318

1

3
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Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године
у 000 динара
Износ
ПОЗИЦИЈА

АОП

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

3001

1. Продаја и примљени аванси

3002

2. Примљене камате из пословних активности

3003

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

3. Плаћене камате

3008

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)

3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

3025

1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)

3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)

3043

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047
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Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
у 000 динара

2017. година 2018. година 2019. година 2020. година
Укупни капитал

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Укупна имовина

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Пословни расходи

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Пословни резултат

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Нето резултат

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Број запослених на дан 31.12.

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Просечна нето зарада

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Инвестиције

200
200
0%
0%

200
200
0%
0%

200
200
0%

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

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

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

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

90
0%
-

355
0%
+294%

3
0%
-99%

-100%

9
9
0%
62.178
51.564
-17%
-

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

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

9
+13%
59.630
7%

0%
-

0%
0%

0%
0%

0%

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Пословни приходи

200
200
0%
-

План
Реализација

% одступања реализације од плана
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и
реализација из 2019. године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених
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2017. година
реализација
EBITDA
ROA
ROE
Оперативни новчани ток
Дуг / капитал
Ликвидност
% зарада у пословним приходима

2018. година
реализација

32112

2019. година
реализација
(процена)

32112

План 2020.
година

41158

41158
у 000 динара

Кредитно задужење без гаранције државе
Кредитно задужење са гаранцијом државе
Укупно кредитно задужење

Стање на дан
31.12.2017.

Стање на дан
31.12.2018.

Стање на дан
31.12.2019.

План на дан
31.12.2020.

0

0

0

0

2019. година

План 2020.
година

у 000 динара

2017. година
План
Пренето
Реализовано
План
Остали приходи из буџета Пренето
Реализовано
План
Укупно приходи из буџета Пренето
Реализовано

2018. година

Субвенције

-

10000

8334

5000

10000

8334

5000

5000
5000-

НАПОМЕНА:
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања
који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се
тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) *100
ROE (Return on Еquity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и
краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.
Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.
% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни
приходи)*100
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Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године
у 000 динара

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

2

3

1

План 31.03.2020.

План 30.06.2020.

План 30.09.2020.

План 31.12.2020.

4

5

6

7

100

300

400

500

100

300

400

500

100

300

400

500

29.700

48.115

53.000

55.600

АКТИВА
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)

0002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

0003

1. Улагања у развој

0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

0

1
010 и део 019
011, 012 и део 019

2
020, 021 и део 029

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

1. Земљиште

0011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

0012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

0014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

0016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

0017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0018

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0019

3

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

032 и део 039

2. Основно стадо

0021

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

0022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +
0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

030, 031 и део 039

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

0025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

040 и део 049

0027

део 043, део 044 и део
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима
049
део 043, део 044 и део
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима
049

0028
0029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

0030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

0031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

0032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

0033

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

0035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

0036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

0037

053 и део 059

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

0038

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

0039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

0040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

0041

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 +
0070)

0043

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

0044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

0045

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

0046

12

3. Готови производи

0047

5

288

Класа 1
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Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

План 31.03.2020.

План 30.06.2020.

План 30.09.2020.

План 31.12.2020.

3.595

3.800

5.480

6.000

3.550

3.750

5.420

5.940

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056
+ 0057 + 0058)

0051

200 и део 209

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица

0052

201 и део 209

2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица

0053

202 и део 209

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица

0054

203 и део 209

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица

0055

204 и део 209

5. Купци у земљи

0056

205 и део 209

6. Купци у иностранству

0057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје

0058

45

50

60

60

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

0059

19.400

21.000

22.300

23.100

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

14

15

20

20

14.050

17.300

19.200

20.480

236
23 осим 236 и 237

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0061
0062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица

0064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0066

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

0067

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

0068

234, 235, 238 и део
239
24
27
28 осим 288

88

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0070

6.000

6.000

6.000

600

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071

43.059

48.430

53.400

56.100

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 –
0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401

200

200

200

200

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

200

200

200

200

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

200

200

200

200

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417

258

258

258

258

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

258

258

258

258

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

047 и 237

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

323
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Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

40

X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

402 и 409

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 +
0448 + 0449)

0443

420

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

431

1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству

0453

433

3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

43 осим 430

439
44, 45 и 46
47
48
49 осим 498

89

План 30.06.2020.

План 30.09.2020.

План 31.12.2020.

5.800

6.000

7.000

7.000

5.800

6.000

7.000

7.000

5.800

6.000

7.000

7.000

37.259

42.430

46.200

48.900

1.259

1.500

3.000

3.500

1.259

1.500

3.000

3.500

36.000

40.930

43.200

45.400

43.059

48.430

53.400

56.100

0449

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе
430

План 31.03.2020.

7. Остале обавезе из пословања

0458

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 –
0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0

0464

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

324
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Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године
у 000 динара
И З Н О С

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИ ЈА

AOП

2

1

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План
01.01-31.12.2020.

3

4

5

6

7

1001

9.300

18.200

26.500

35.528

9.300

18.200

26.500

35.528

9.300

18.200

26.500

35.528

8.981

17.892

26.227

35.528

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)
и 63
60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

61
610
611
612
613

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на
домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем
тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту

1009
1010
1011
1012
1013

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +
1027 + 1028+ 1029) ≥ 0

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

50 до 55, 62 и 63

630
631

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021
1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

250

470

680

710

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

190

290

420

605

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

2.961

5.922

8.882

11.843

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

4.940

9.890

14.300

19.670

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

10

20

25

30

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

650

1.300

1.920

2.670

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

1032

51 осим 513

541 до 549
55

66

66, осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ
и 664
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

663 и 664
56

56, осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
и 564
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1044

325
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И З Н О С

Група
рачуна,
рачун
566 и 569
562
563 и 564

683 и 685
583 и 585

ПОЗИЦИ ЈА

AOП

4. Остали финансијски расходи

1045

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)

1049

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050
1051

67 и 68, осим 683
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
и 685

1052

57 и 58, осим 583
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ
и 585

1053

69-59
59-69

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1054
1055
1056
1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

721

723

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

326

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План
01.01-31.12.2020.
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Прилог 3б
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
у 000 динара
Износ
ПОЗИЦИЈА

АОП

План
01.01-31.03.2020.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

3001

1. Продаја и примљени аванси

3002

2. Примљене камате из пословних активности

3003

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

3. Плаћене камате

3008

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

3016

4. Примљене камате из активности инвестирања

3017

5. Примљене дивиденде

3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)

3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

3025

1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)

3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)

3043

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +
3044 + 3045 – 3046)

3044
3045
3046
3047
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План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План
01.01-31.12.2020.

328

01.01. до 31.03.

2

1

01.01. до 30.06.

План за период 01.01-31.12.2020. године

Пренето из буџета

Планирано

01.01. до 30.09.

3

Реализовано (процена)

у динарима

01.01. до 31.12.

4 (2-3)

Неутрошено

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

УКУПНО

Остали приходи из буџета*

Субвенције

УКУПНО

Остали приходи из буџета*

Субвенције

Приход

01.01-31.12.2019. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Износ неутрошених средстава
из ранијих година (у односу
на претходну)
5

у динарима

Прилог 4.
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Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.

Трошкови запослених

у динарима

План
01.01-31.12.2019.

Реализација
(процена)
01.01-31.12.2019.

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План
01.01-31.12.2020.

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на
терет запосленог)

5.400.000

5.377.704

1.626.000

3.252.000

4.878.000

6.505.000

2.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на
терет запосленог)

8.200.000

8.126.139

2.216.750

4.433.500

6.650.250

8.879.004

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на
терет послодавца)

9.590.000

9.540.000

2.614.750

5.229.500

7.844.250

10.523.000

4.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

9

9

9

9

9

9

4.1.

- на неодређено време

8

8

8

8

8

8

4.2.

- на одређено време

1

1

1

1

1

1

200.000

199.869

50.000

100.000

150.000

200.000

1

1

1

1

1

1

690.000

685.497

172.500

345.500

517.000

690.000

3

3

3

3

3

3

300.000

301.464

87.500

175.000

262.500

350.000

70.000

64.508

0

75.000

0

75.000

1

1

1

1

1

1

5

Накнаде по уговору о делу

6

Број прималаца накнаде по уговору о делу*

7

Накнаде по ауторским уговорима

8

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*

9

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*
11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*
13 Накнаде члановима скупштине
14 Број чланова скупштине*
15 Накнаде члановима надзорног одбора
16 Број чланова надзорног одбора*
17 Накнаде члановима Комисије за ревизију
18 Број чланова Комисије за ревизију*
19 Превоз запослених на посао и са посла
20 Дневнице на службеном путу
21 Накнаде трошкова на службеном путу
22 Отпремнина за одлазак у пензију
23 Број прималаца отпремнине
24 Јубиларне награде
25 Број прималаца јубиларних награда
26 Смештај и исхрана на терену
27 Помоћ радницима и породици радника
28 Стипендије
29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
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Прилог 6.
Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број

Број
Сектор / Организациона
систематизованих
јединица
радних места

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

1

УКУПНО:

Број извршилаца

Број запослених
Број запослених на Број запослених на
по кадровској
неодређено време
одређено време
евиденцији

9

8

8

8

0

9

8

8

8

0

330
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Прилог 7.

Квалификациона структура
Запослени

Старосна структура

Надзорни одбор/Скупштина

Редни
број

Опис

Број
запослених
31.12.2019.

Број
запослених
31.12.2020.

2

1

До 30 година

0

0

0

0

2

30 до 40

1

1

0

0

0

3

40 до 50

2

2

4

4

1

1

4

50 до 60

5

5

КВ

0

0

0

0

5

Преко 60

0

0

6

ПК

0

0

0

0

УКУПНО

8

8

7

НК

0

0

0

0

Просечна старост

47,00

47,00

8

8

3

3

Редни
број

Опис

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

1

ВСС

3

3

2

2

ВС

1

1

3

ВКВ

0

4

ССС

5

УКУПНО

Структура по полу
Запослени

Структура по времену у радном односу
Надзорни одбор/Скупштина

Редни
број

Опис

Број
запослених
31.12.2019.

Број
запослених
31.12.2020.

2

1

До 5 година

0

0

1

1

2

5 до 10

4

3

3

3

3

10 до 15

3

4

4

15 до 20

0

0

5

20 до 25

0

0

6

25 до 30

0

0

7

30 до 35

1

1

8

Преко 35

0

0

8

8

Редни
број

Опис

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

Број на дан
31.12.2019.

Број на дан
31.12.2020.

1

Мушки

3

3

2

2

Женски

5

5

8

8

УКУПНО

УКУПНО

331

0

332
8

Стање на дан 31.03.2020. године

0

2

1

навести основ

Стање на дан 30.06.2020. године

8

2

1

4

4

Пријем кадрова у периоду
01.04.-30.06.2020.

3

3

1

Р. бр.

2

1

2

навести основ

0

Број запослених

8

Основ одлива/пријема кадрова

Стање на дан 31.03.2020. године

Одлив кадрова у периоду
01.04.-30.06.2020.

навести основ

2

1

Р. бр.

2

1

4

4

Пријем кадрова у периоду
01.01.-31.03.2020.

3

3

1

Р. бр.

2

навести основ

0

8

Стање на дан 31.12.2019. године

Одлив кадрова у периоду
01.01.-31.03.2020.

Број запослених

Основ одлива/пријема кадрова

2

1

Р. бр.
Стање на дан 30.06.2020. године

Основ одлива/пријема кадрова

Стање на дан 30.09.2020. године

Основ одлива/пријема кадрова

Стање на дан 30.09.2020. године

навести основ

Стање на дан 31.12.2020. године

Пријем кадрова у периоду
01.10.-31.12.2020.

навести основ

Одлив кадрова у периоду
01.10.-31.12.2020.

навести основ

Пријем кадрова у периоду
01.07.-30.09.2020.

навести основ

Одлив кадрова у периоду
01.07.-30.09.2020.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

8

0

0

8

Број запослених

8

0

0

8

Број запослених

Прилог 8
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84.750

8.126.139

677.178

8

8

8

8

8

8

8

96

8

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

ПРОСЕК

677.350

676.388

684.557

685.578

667.749

674.151

694.151

85.028

84.669

84.549

85.570

85.679

83.469

84.269

86.769

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

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

333

739.917

8.879.004

739.917

9

9

9

9

9

9

9

9

108

9

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

ПРОСЕК

739.917

IV

82.102

985.224

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

82.102

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
94
8

Просечна зарада Број запослених

602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
602.667
7.232.004
602.667

Маса зарада

Маса зарада

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
75.333
903.996
75.333

Маса зарада

1.653.084
137.757

1

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

137.757

Маса зарада

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Просечна зарада Број запослених

у динарима

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

Просечна зарада

у динарима

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

Просечна зарада

ПОСЛОВОДСТВО

137.545

1.650.535

137.757

137.757

137.757

137.757

138.757

137.250

137.250

137.250

137.250

137.250

137.250

137.250

Маса зарада

ПОСЛОВОДСТВО

Просечна зарада Број запослених

НОВОЗАПОСЛЕНИ

Просечна зарада Број запослених

СТАРОЗАПОСЛЕНИ*

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

739.917

739.917

739.917

739.917

739.917

739.917

739.917

739.917

9

9

III

739.917

739.917

9

9

I

Маса зарада

УКУПНО

II

План по
месецима 2020. Број запослених

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

Просечна зарада Број запослених

НОВОЗАПОСЛЕНИ

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

* исплата са проценом до краја године

1.017.000

680.230

8

83.415

83.415

V

667.322

8

8

667.321

83.415

86.752

Маса зарада

СТАРОЗАПОСЛЕНИ**

Просечна зарада Број запослених

IV

694.021

667.321

Маса зарада

III

8

8

I

II

Исплата по
месецима 2019. Број запослених

УКУПНО

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

Прилог 9.
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876.917

876.917

876.917

876.917

9

9

9

9

III

IV

V

VI

876.917

876.917

876.917

9

9

9

IX

X

XI

334

876.917

9

ПРОСЕК

97.435

1.169.220

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

97.435

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
8

Просечна зарада Број запослених

735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
735.456
8.825.472
735.456

Маса зарада

91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
91.932
1.103.184
91.932

Маса зарада

1.697.532
141.461

1

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

141.461

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Маса зарада

у динарима

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

Просечна зарада

ПОСЛОВОДСТВО

Просечна зарада Број запослених

НОВОЗАПОСЛЕНИ

Просечна зарада Број запослених

СТАРОЗАПОСЛЕНИ*

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

876.917

10.523.000

9

108

XII

УКУПНО

876.917

876.917

9

9

VII

VIII

876.917

876.917

9

9

I

Маса зарада

II

План по
месецима 2020. Број запослених

УКУПНО

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2
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335

2
39.088
40.652
39.088
39.088
39.488
39.488
39.113
40.158
40.132
39.619
39.508
39.566

1
781.176

813.045

781.764

781.764

789.768

789.768

782.268

803.154

802.641

792.388

790.150

791.320

9.499.206

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

10.523.000

876.917

876.917

876.917

876.917

876.917

876.917

876.917

876.917

876.917

876.917

876.917

3
876.917

Планиран Бруто 2
у 2020. години
пре примене закона ⃰ ⃰

9.996.852

833.071

833.071

833.071

833.071

833.071

833.071

833.071

833.071

833.071

833.071

833.071

4
833.071

Планиран Бруто 2
у 2020. години
после примене закона ⃰ ⃰

⃰ ⃰ Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

474.988

Износ уплате у буџет у 2019.
години

Месец

Исплаћен Бруто 2 у 2019.
години

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

526.152

43.846

43.846

43.846

43.846

43.846

43.846

43.846

43.846

43.846

43.846

43.846

(3-4)
43.846

Планирани износ уплате у
буџет у 2020. години

у динарима

Прилог 9а
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Пословодство

Запослени без
пословодства

Највиша зарада

Најнижа зарада

Највиша зарада

Најнижа зарада

Бруто 1

137,757

111,165

57.252

Нето

Исплаћена у 2019. години

98,067

79,426

41.634

Распон исплаћених и планираних зарада

60.115

144.645

120.923

Бруто 1

Нето

Планирана у 2020. години

102.970

83.397

43.716

у динарима

Прилог 9б
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Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу
у динарима
Месец

Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година
Укупан износ

Накнада
председника

Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година

Накнада члана

Број чланова

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

1+(2*3)

1

2

2

1+(2*3)

1

2

3

I

35.000

15.000

15.000

35.000

15.000

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

35.000

II

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

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

35.000

15.000

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

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

III

35.000

15.000

IV

35.000

15.000

V

35.000

15.000

VI

35.000

15.000

VII

35.000

15.000

VIII

35.000

15.000

IX

35.000

15.000

X

35.000

15.000

XI

35.000

15.000

XII

35.000

15.000

УКУПНО

420.000

180.000

ПРОСЕК

35.000

15.000

35.000

15.000

420.000

180.000

35.000

15.000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу
у динарима
Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година
Месец
Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година

Уплата у буџет

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Уплата у буџет

1+(2*3)

1

2

3

4

1+(2*3)

1

2

3

4

I

60.124

23.734

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

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

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

60.124

23.734

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

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

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

II

60.124

23.734

III

60.124

23.734

IV

60.124

23.734

V

60.124

23.734

VI

60.124

23.734

VII

60.124

23.734

VIII

60.124

23.734

IX

60.124

23.734

X

60.124

23.734

XI

60.124

23.734

XII

60.124

23.734

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

УКУПНО

721.488

284.808

218.340

24

283.488

721.488

284.808

218.340

24

ПРОСЕК

60.124

23.734

18.195

2

23.624

60.124

23.734

18.195

2
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Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
у динарима
Комисија за ревизију - реализација 2019. година
Месец

I

Комисија за ревизију - план 2020. година

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

1+(2*3)

1

2

3

1+(2*3)

1

2

3

0

0

II

0

0

III

0

0

IV

0

0

V

0

0

VI

0

0

VII

0

0

VIII

0

0

IX

0

0

X

0

0

XI

0

0

XII

0

0

УКУПНО

0

0

ПРОСЕК

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
у динарима
Комисија за ревизију - реализација 2019. година
Месец

Комисија за ревизију - план 2020. година

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Уплата у буџет

Укупан износ

Накнада
председника

Накнада члана

Број чланова

Уплата у буџет

1+(2*3)

1

2

3

4

1+(2*3)

1

2

3

4

I

0

0

II

0

0

III

0

0

IV

0

0

V

0

0

VI

0

0

VII

0

0

VIII

0

0

IX

0

0

X

0

0

XI

0

0

XII

0

0

УКУПНО

0

0

ПРОСЕК
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...................

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

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

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

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

Страни кредитор

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

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

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

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

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

Домаћи кредитор

Кредитор

од чега за ликвидност

Укупно кредитно задужење

Да/Не

Гаранција
државе

од чега за капиталне пројекте

Назив кредита / Пројекта

Оригинална
валута

Стање кредитне
задужености у
оригиналној валути
на дан 31.12.2019.
године

Стање кредитне
задужености у
динарима
на дан 31.12.2019
године
Година Рок отплате
повлачења без периода
кредита
почека

Период
почека
(Grace
period)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Датум прве
отплате

Каматна
стопа

Број
отплата
током једне
године
Укупно главница

Укупно камата

План плаћања по кредиту за 2020. годину у
динарима

Стање кредитне
задужености у
оригиналној валути
на дан 31.12.2020.
године
Стање кредитне
задужености у динарима
на дан 31.12.2020. године

Прилог 12.
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Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
у динарима
ПОЗИЦИЈА

Редни број

1.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

2.

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ МАТЕРИЈАЛ

3.

ГОРИВО

Реализација
(процена) у 2019.
години

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План
01.01-31.12.2020.

185.000

50.000

100.000

150.000

200.000

0

2,00

3,00

5,00

10.000

160.000

70.000

80.000

150.000

200.000

345.000

122.000

183.000

305.000

410.000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
…
Укупно добра:
Услуге
1

ПОШТАНСКЕ

70.000

30.000

50.000

70.000

80.000

2

ТЕЛЕФОНСКЕ

250.000

90.000

190.000

250.000

300.000

3

КРЕЧЕЊЕ

3.540.000

1.300.000

2.700.000

3.500.000

4.000.000

4

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

628.000

550.000

950.000

1.200.000

1.500.000

5

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

680.000

175.000

350.000

500.000

700.000

6

ЛИМАРСКЕ

1.100.000

375.000

450.000

650.000

800.000

7

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРО ОПРЕМЕ

20.000

25.000

50.000

75.000

100.000

8

СТАКЛОРЕЗАЧКЕ ОЏАЧАРСКЕ

191.000

90.000

120.000

150.000

200.000

9

ДЕРАТИЗАЦИЈА

280.000

120.000

180.000

250.000

300.000

…

РЕКЛАМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
Укупно услуге:

350.000

230.000

350,00

480.000

630.000

7.109.000

2.985.000

5.390.000

7.125.000

8.610.000

7.454.000

3.107.000

5.573.000

7.430.000

8.570.000

Радови
1
2
…
Укупно радови:
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ
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5

4

3

2

1

Редни број

Укупно инвестиције

Назив инвестиције

Година
Година почетка
завршетка
финансирања
финансирања
пројекта
пројекта
Укупна
вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2019.
године

Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета (по контима)
Остало

Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета (по контима)
Остало

Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета (по контима)
Остало

Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета (по контима)
Остало

Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства буџета (по контима)
Остало

Структура финансирања

Укупно:

Укупно:

Укупно:

Укупно:

Укупно:

Износ према
извору финансирања

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План
01.01-31.03.2020.

План
01.01-30.06.2020.

План
01.01-30.09.2020.

План 2020. година
План
01.01-31.12.2020.

План 2021. година

План 2022. година

у 000 динара

Прилог 14.
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Репрезентација

5.

Остало

Спортске активности

4.

7.

Хуманитарне активности

3.

Реклама и пропаганда

Донације

2.

6.

Спонзорство

Позиција

1.

Редни
број

300.000

250.000

План
2019. година

280.000

150.000

Реализација
(процена)
2019. година

160.000

150.000

План
01.01-31.03.2020.

200.000

200.000

План
01.01-30.06.2020.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

250.000

250.000

План
01.01-30.09.2020.

300.000

330.000

План
01.01-31.12.2020.

у динарима

Прилог 15.
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уписана у лист непокретности број
23708, к.о. Сремска Митровица приватна
својина сувласника Јаковљевић Зорице
из Сремске Митровице и Савић Зорана
из Лежимира сваки са обимом удела од
по ½ дела непокретности, у јавну својину
Града Сремска Митровица, непосредном
погодбом, уз накнаду по цени од 1.260,00
дин/м2, односно укупно 1.423.800,00
динара.

На основу члана 99 ст. 19 и ст. 20 Закона
о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС
бр. 72/2009, 81/2009 – испр. , 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013
– одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018
и 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 27 ст.
10 и чл. 29. став 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став
1 тачка 1 Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 21 ст. 1 и
ст. 2 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
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 дана 23.12.2019. године, донела је

II
О прибављању непокретности из
става I овог Решења закључиће се посебан
Уговор.
III
Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска
Митровица закључи Уговор о прибављању
непокретности, уз накнаду.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ
НАКНАДУ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-408/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица				
			
			
						
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I
ПРИБАВЉА СЕ непокретност и
то катастарска парцела број 7510/2, Улица
Иве Андрић, њива 1. класе, површине
1130м2, земљиште у грађевинском подручју
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344.

Милекића број 24, са делом поседа 3/4,
непосредном погодбом, уз накнаду у износу
од укупно 2.336.400,00 динара.

На основу члана 29. став 4. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана
3. став 2. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20. ст.
1 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица, број 17/2016),
члана 41. тачка 20. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 3/2019 и 5/2019-испр.),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници дана 23.12.2019. године, донела је

II
Град Сремска Митровица покреће
поступак отуђења из јавне својине
сувласничког удела од ¾ на непокретности
наведеној у тачки I овог закључка, у
својину сувласника Племић Зорана из
Сремске Митровице, улица Масарикова
број 1, Сремска Митровица, непосредном
погодбом, уз накнаду.
III
Ради
спровођења
поступка
непосредне погодбе, Скупштина Града ће
формирати комисију која ће по окончаном
поступку непосредне погодбе записник
са одговарајућим предлогом доставити
Скупштини Града.

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА СУВЛАСНИЧКОГ ДЕЛА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ
НАКНАДУ

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

I
Град Сремска Митровица покреће
поступак отуђења сувласничког дела
непокретности у јавној својини града
Сремска Митровица и то: непокретности
означене у В листу непокретности број
20750, к.о. Сремска Митровица – 2. део,
приземље, пословни простор – једна
просторија за коју није утврђена делатност
број 6, који је уписан као посебан део зграде
број 1 изграђене на к.п. број 4168, Трг Ћире

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 463-275/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица				
			
			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
344
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345.

За заменика члана ДУШАН
ДРЧА, професор физичког васпитања из
Кузмина, представник одборничке групе
„АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“

На основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011),
члана 41. став 1. тачка 20. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 3/2019 и
5/2019) и члана 92. Пословника Скупштине
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 5/2019)
Скупштина Града Сремска Митровица на
седници 23.12.2019.године, донела је

2. За члана ДАНИЦА НЕДИЋ, дипл.
правник из Чалме, представник одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“
За заменика члана РАДОВАН
ИСАИЛОВИЋ,
дипл.инж.шумарства
из Сремске Митровице,
представник
одборничке
групе
„АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

3. За члана СНЕЖАНА БАБИЋ
свршени
гимназијалац
из
Сремске
Митровице представник одборничке групе
ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈАСРБИЈЕ (СПС)-ДР МИЛАН
ЛАТКОВИЋ“

I
У Изборну комисију Града Сремска
Митровица, именују се:
- За председника
МИЛУТИН
СРЕТЕНОВИЋ,
дипл.правник из Сремске
Митровице,
представник
одборничке
групе
„АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“

За заменика члана МИЛОШ
БРОЦИЋ,
студент
права
из
Сремске
Митровице,
представник
одборничке групе „ИВИЦА ДАЧИЋ„СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА
СРБИЈЕ
(СПС)-ДР
МИЛАН
ЛАТКОВИЋ“

- За заменика председника
МИЛОШ
МИШКОВИЋ,
дипл.правник из Сремске Митровице,
представник одборничке групе одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“

4. За члана РАЈКО СЕКУЛИЋ,
дипл. економиста из Сремске Митровице,
представник одборничке групе ИВИЦА
Д АЧ И Ћ - „ С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)-ДР МИЛАН
ЛАТКОВИЋ“

За чланове и заменике чланова

За
заменика
члана
ЂОРЂЕ
ГРШИЋ, дипл.правник из Сремске
Митровице, представник одборничке групе
ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)-ДР МИЛАН
ЛАТКОВИЋ“

1.
За
члана
СЛАЂАНА
СТАРЧЕВИЋ, дипл.правник из Сремске
Митровице,
представник
одборничке
групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“

345
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5.
За
члана
ВЛАДИМИР
ЈОВАНОВИЋ, дипл.правник из Сремске
Митровице,
представник
одборничке
групе
„ЗА
ПРАВЕДНУ
СРБИЈУ
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА-ДР
МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ (ДС, ДСХВ,
НОВА)“

Митровица именује се на период од четири
године.
III
Ступањем на снагу овог решења,
престају да важе решења бр. 02-11/2016-I
од 04.02.2016. године и бр. 02-61/2018-I од
22.11.2018. године.

За заменика члана ЈЕЛЕНА
РАДМАНОВИЋ, дипл.правник из Сремске
Митровице,
представник
одборничке
групе
„ЗА
ПРАВЕДНУ
СРБИЈУ
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА-ДР
МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ (ДС, ДСХВ,
НОВА)“

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

6. За члана МИЛОРАД ПОПАДИЋ,
дипл.правник из Сремске Митровице,
представник одборничке групе „ЗА
ПРАВЕДНУ СРБИЈУ ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА-ДР
МИРОСЛАВ
КЕНДРИШИЋ (ДС, ДСХВ, НОВА)“

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-115/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

За
заменика
члана
ЗОРАН
БЕРЕЖНИ, дипл.правник из Сремске
Митровице,
представник
одборничке
групе
„ЗА
ПРАВЕДНУ
СРБИЈУ
ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА-ДР
МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ (ДС, ДСХВ,
НОВА)“
За секретара
ВЕРА НИКОЛИЋ, дипл.правник,
Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину
За заменика секретара
НАТАША ЛАБАШ, дипл. правник,
Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину
II
Изборна Комисија Града Сремска
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346.

347.

На основу члана 52. Статута установе
Пословно спортски центар Пинки Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.12/2015) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници 23.12.2019. године,
донела је

На основу члана 54. Статута установе
Пословно спортски центар Пинки Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.12/2015) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
23.12.2019. године, донела је

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

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

I

I

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

ВАСИЉ ШЕВО, дипломирани
менаџер из Сремске Митровице, Стари
мост 2/17, именује се за вршиоца дужности
директора Пословно спортског центра
„Пинки“ у Сремској Митровици, на период
од 6 месеци.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-217/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-218/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
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348.

349.

На основу члана 118. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.25/2019) и члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019
и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
23.12.2019. године, донела је

На основу члана 117. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.25/2019) и члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019
и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
23.12.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

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

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

II

II

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-215/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-216/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.
348
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350.

351.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I

I

Доктор ДАНИЕЛ БАБИЋ, Мастер
менаџер у систему здравствене заштите
из Сремске Митровице, Јупитерова
96, разрешава се са функције вршиоца
дужности заменика директора Дома
здравља у Сремској Митровици.

Доктор ДАНИЕЛ БАБИЋ, Мастер
менаџер у систему здравствене заштите
из Сремске Митровице, Јупитерова 96,
именује се за вршиоца дужности заменика
директора Дома здравља у Сремској
Митровици, на период од 6 месеци.

II

II

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

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

СКУПШТИНА
ГРАДА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-213/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-214/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

На основу члана 118. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.25/2019) и члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019
и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
23.12.2019. године, донела је

На основу члана 117. Закона о
здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.25/2019) и члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.3/2019
и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
23.12.2019. године, донела је
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352.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-208/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

На основу члана 116. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и
27/2018-други закони и бр. 10/2019) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019)
Скупштина Града Сремска Mитровица
на седници одржаној 23.12.2019.године,
донела је

353.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ПЕТАР
КРАНЧЕВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

На основу члана 41 ст. 1 тачка
20 Статута Града Сремска Митровица
(„Службени
лист
Града
Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.)
и члана 8 ст. 1 Одлуке о подизању и
одржавању споменика на територији Града
Сремска Митровица („Службени гласник
РС“ бр. 7/2018), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
23.12.2019.године, донела је

I
САНДРА ЋУРЧИЋ разрешава се
дужности члана Школског одбора Музичке
школе „Петар Кранчевић“ у Сремској
Митровици, из реда родитеља.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БИСТЕ
РАДОВАНУ ВРАНИЋУ

II
ЉУБОМИР КОЛАРОВ из Сремске
Митровице, ул. Паланка бр. 75, именује се
за члана Школског одбора Музичке школе
„Петар Кранчевић“ у Сремској Митровици,
из реда родитеља.

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење
Одлуке о постављању бисте Радовану
Вранићу (у даљем тексту: Одбор) у следећем
саставу:

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
350

- Иван Филиповић, инжењер
архитектуре - конзерватор,
- Обрад Вученовић, саобраћајни
инжењер-урбаниста, и
- Горана Лемајић, дипломирани
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354.

историчар.

На основу члана 3. став 3. Уредбе
о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.2
Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица, број 17/2016), члана
41. тачка 20. и члана 45. став 1. Статута
Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019-испр.), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 23.12.2019. године, донела је

II
Задатак одбора је да донесе одлуку о
начину избора идејног решења и спроведе
поступак избора на један од начина
утврђен Одлуком о подизању и одржавању
споменика на територији Града Сремска
Митровица („Службени гласник РС“ бр.
7/2018).
Админитративно-техничке послове
за потребе Одбора обављаће Стручна служба
Скупштине града Сремска Митровица.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ РАДИ
ОТУЂЕЊА СУВЛАСНИЧКОГ ДЕЛА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-123/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

I

351

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за
спровођење поступка непосредне погодбе
ради отуђења сувласничког дела у јавној
својини Града Сремска Митровица и
то: непокретности означене у В листу
непокретности број 20750 к.о. Сремска
Митровица – 2 део, приземље, пословни
простор – једна просторија за коју није
утврђена делатности број 6, који је уписан
као посебан део зграде број 1. изграђене на
к.п. 4168, Трг Ћире Милекића број 24, са
делом поседа ¾, , и у исту се именују:
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-за председника
- ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл.
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 Сремска
Митровица,
3. НАТАША ЛАБАШ, дипл.
правник - запослена у Градској управи
за опште и заједничке послове и имовину
Града Сремска Митровица
4. МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц.
- запослен у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину Града
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-121/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица					
			
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

355.

На основу члана 3. став 3. Уредбе
о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно
прибављања
и
уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 ст.2
Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица, број 17/2016), члана
41. тачка 20. и члана 45. став 1. Статута
Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019-испр.), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 23.12.2019. године, донела је

II
Задатак Комисије је да спроведе
поступак непосредне погодбе ради отуђења
сувласничког дела у јавној својини Града
Сремска Митровица, на непокретности
наведеној у ставу I овог Решења.
По окончању поступка непосредне
погодбе, записник са одговарајућим
предлогом доставиће се Скупштини Града
Сремска Митровица, као надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно
време.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА У ПОСТУПКУ
ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
352
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I

непокретности у јавну својину града
Сремска Митровица у поступку продаје
стечајног дужника као правног лица АД
Бродоградилиште „Сава“, у стечају, из
Мачванске Митровице, методом непосредне
погодбе, записник са одговарајућим
предлогом доставиће се Скупштини Града
Сремска Митровица, као надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно
време.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за
спровођење
поступка
прибављања
непокретности у јавну својину града
Сремска Митровица у поступку продаје
стечајног дужника као правног лица АД
Бродоградилиште „Сава“, у стечају, из
Мачванске Митровице, методом непосредне
погодбе, и у исту се именују:
-за председника
- ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл.
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 Сремска
Митровица,
3. ДАНИЈЕЛА МЕЂЕДОВИЋ,
дипл. правник - запослена у Градској
управи за образовање, културу и спорт
Града Сремска Митровица
4.МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц.
- запослен у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину Града
Сремска Митровица.

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-122/2019-I
Дана: 23.12.2019.године
Сремска Митровица		
			
				
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић,
маст.инж.менаџмента, с.р.

II
Задатак Комисије је да спроведе
поступак прибављања непокретности у
јавну својину града Сремска Митровица
у поступку продаје стечајног дужника
као правног лица АД Бродоградилиште
„Сава“, у стечају, из Мачванске Митровице,
методом непосредне погодбе.
По окончању поступка прибављања
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

код броја 1;
1.6. “БЛОК Б III- НТ 2”, ул. Николе Тесле
код броја 37;

356.

На основу члана 64. став 1. тачка
2. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист
града
Сремска
Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019) и на
основу члана 17. став 4. Одлуке о јавним
паркиралиштима на територији Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 1/2017 и 12/2019),
Градско веће града Сремска Митровица
на својој 78.седници, одржаној дана
13.12.2019. године, донело је

1.7. “БЛОК Б III- НТ 3”, ул. Николе Тесле
код броја 71;
1.8. “ЖИТОПРОМЕТ 1”, ул. Драгиње
Никшић код броја 31;
1.9. “ЖИТОПРОМЕТ 2”, ул. Драгиње
Никшић код броја 24;
1.10. “ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА”, ул.
Железничка код броја бб;
1.11. “АУТОБУСКА СТАНИЦА”,
Драгиње Никшић код броја 2;

РЕШЕЊЕ
ООДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА ЗА ГРАДСКИ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ул.

1.12. “МАТИЈЕ ХУЂИ 1”, ул. Краља Петра
I, код броја 87;
1.13. “МАТИЈЕ ХУЂИ 2”, ул. Краља Петра
I, код броја 96;

I

1.14. “КРАЉА ПЕТРА I 3” - СДК”, ул. Краља
Петра I, код броја 45;

Одређују се аутобуска стајалишта
у градском превозу путника на територији
града Сремска Митровица, и то:
1. ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА:

1.15. “КРАЉА ПЕТРА I 2”, ул. Краља Петра
I, код броја 46;

1.1. “БЛОК Б 1 - ОКРЕТНИЦА”, ул. Јосифа
Рајачића бб;

1.16. “СТАРИ ШОР 4”, ул. Стари шор код
броја 83;

1.2. “БЛОК Б 2 - КРУЖНА РАСКРСНИЦА”,
ул. Драгиње Никшић код бр. 81;

1.17. “КРАЉА ПЕТРА I 1 - ПОШТА”, ул.
Краља Петра I, код броја 4;

1.3. “БЛОК Б 3”, ул. Јосифа Рајачића код
броја 2;

1.18. “ЦЕНТАР - ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА”,
Трг Ћире Милекића бб;

1.4. “БЛОК Б 4-БС”, ул. Божице Стојшић
кодброја 3;

1.19. “СТАРИ МОСТ 1”, Булевар
Константина Великог код броја 2;

1.5. “БЛОК Б III- НТ 1”, ул. Николе Тесле

1.20. “СТАРИ МОСТ 2”, Булевар
Константина Великог код броја 1;
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1.21. “ЛИПА 1”, Булевар Константина
Великог код броја 50;

1.36. “СПОРТСКИ ЦЕНТАР”,
Чарнојевића код броја 2;

1.22. “ЛИПА 2”, Булевар Константина
Великог код броја бб;

1.37. “КАМЕНИТАЋУПРИЈА 1”, ул. А.
Чарнојевића код броја 36;

1.23. “ЦРВЕНА ЧЕСМА 1”, Булевар
Константина Великог код броја 120;

1.38. “КАМЕНИТА ЋУПРИЈА 2”, ул. А.
Чарнојевића код броја 41;

1.24. “ЦРВЕНА ЧЕСМА 2”, Булевар
Константина Великог код броја 35;

1.39. “НАСЕЉЕ 25. МАЈ 1”, ул. Паланка
код броја 65;

1.25. “КОМУНАЛИЈЕ - МАШИНСКА
БАЗА 1”, Булевар Константина Великог код
броја бб;

1.40. “НАСЕЉЕ 25. МАЈ 2”, ул. Паланка
код броја 68;

САВИ”,

1.42. “РУМСКА МАЛТА 2”, ул. Паланка
код броја 139;

ул.

1.43. “КУПЕР 1-ОКРЕТНИЦА”, ул. Д.
Давидовића код бб;

1.28. “АРХИВСРЕМА”, ул. В. Караџића код
броја 6;

1.44. “КУПЕР 2-ОКРЕТНИЦА”, ул. Д.
Давидовића код бб;

1.29. “ЛОВАЦ”, ул. Светог Димитрија код
броја 29;

1.45. “КПД 1”, ул. Фрушкогорска бб;

1.30. “КАТОЛИЧКА ЦРКВА”, ул. Светог
Димитрија код броја 14;

1.46. “КПД 2”, ул. Фрушкогорска бб;

1.31. “СШ НИКОЛА ТЕСЛА” 1, ул. Змај
Јовина код броја 18;
1.32. “СШ НИКОЛА ТЕСЛА” 2, ул. Змај
Јовина код броја 19;

1.47. “ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Фрушкогорска код броја 82;

1”,

ул.

1.48. “ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Фрушкогорска код броја 71;

2”,

ул.

1.49. “ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 3”, ул. др
Милана Костића бр. бб;

1.33. “СТАРИ ШОР 1 - БОЛНИЦА”, ул.
Стари шор код броја 70;

1.50. “ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 4”, ул. Др.
Милана Костића бр. бб;

1.34. “СТАРИ ШОР 2 - СДКИ”, ул. Стари
шор код броја 106;
1.35. “СТАРИ ШОР 3 - ПАЛАТА ПРАВДЕ”,
ул. Стари шор код броја 123;

А.

1.41. “РУМСКА МАЛТА 1”, ул. Паланка
код броја бб;

1.26. “КОМУНАЛИЈЕ - МАШИНСКА
БАЗА 2”, Булевар Константина Великог код
броја 75;
1.27. “ДИСПАНЗЕР НА
Променада код броја бб;

ул.

1.51.
“ФРУШКОГОРСКА
Фрушкогорска код броја 43;
355
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1.52.
“ФРУШКОГОРСКА
Фрушкогорска код броја 18;

2”,

ул.

1.68. “КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ”, ул. А.
Карађорђевића бб;

1.53. “ЕАТОН 1”, ул. Румски друм бб;

1.69. “ПАЛАНКА 1”, ул. Паланка код броја
100;

1.54. “ЕАТОН 2, ул. Румски друм бб;

1.70. “ПАЛАНКА 2”, ул. Паланка код броја
93;

1.55. “ХИДРОГРАДЊА 1”, ул. Румски друм
бб;

1.71. “КАМЕЊАР”, ул. Тимочке дивизије
код броја 40;

1.56. “ХИДРОГРАДЊА 2”, ул. Румски друм
бб;

1.72. “ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1”, ул. Војводе
Степе код броја 11;

1.57. “ТИЦАНОВА БАРА 1”, ул. Тицанова
код броја 2;

1.73. “ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 2”, ул. Војводе
Степе бб;

1.58. “ТИЦАНОВА БАРА 2”, ул. Тицанова
код броја 3;

1.74. “СТЕВАНА СРЕМЦА 1”, ул. Стевана
Сремца код броја 47;

1.59. “НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ ПУТ 1”, ул.
Радиначки пут код броја 24;

1.75.
“СТЕВАНА
СРЕМЦА
2
РИБОЛОВАЦ”, ул. Стевана Сремца код
броја 3;

1.60. “НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ ПУТ 2”, ул.
Радиначки пут код броја 9;
1.61. “НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ ПУТ 3 ЦРКВА”, ул. Радиначки пут код броја 130;

1.76. “ПИВАРА”, ул. Пиварска код броја 13;
1.77. “ЦРВЕНА ЧЕСМА 3”, ул. А. Смаженка
код броја 4;

1.62. “НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ ПУТ 4 МОСТИЋ”, ул. Новосадска код броја 72;

1.78. “ЖИВА ВОДА”, ул. М. Обилића код
броја 95;

1.63. “РАДИНАЧКИ ПУТ-КАНАЛ 1”, ул.
Радиначки пут бб;

1.79. “МЗ СУТЈЕСКА”, ул. Фрушкогорска
код броја 42;

1.64. “РАДИНАЧКИ ПУТ-КАНАЛ 2, ул.
Радиначки пут код броја 87;

1.80. “НОВО ГРОБЉЕ”, ул. Румски друм
бб;

1.65. ПРУГА, ул. Бранка Ћопића код броја
1;

1.81. „1. НОВЕМБАР 1“, ул. 1. Новембар
39;

1.66. АНКИЦА, ул. П. Прерадовића код
броја 94;

1.82. „1. НОВЕМБАР 2“, ул. 1. Новембар
86;

1.67. “ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА”, ул.
П. Прерадовића код броја 72;
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2;

2.2. “БЕЛА РУЖА 2”, ул. 1. Новембар код
броја бб;

1.84.„МЗ 22. АВГУСТ 2“, ул. С. Ластавице
2;

2.3. “НОВО НАСЕЉЕ 1”, ул. 1. Новембар
код броја 86;

1.85. „СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1“, ул.
Стевана Мокрањца 27;
1.86.“СТЕВАНА МОКРАЊЦА
Стевана Мокрањца 34;

2“,

2.4. “НОВО НАСЕЉЕ 2”, ул. 1. Новембар
код броја 67;

ул.

2.5. “ПОБЕДА”, ул. 1. Новембар код броја
138;

1.87. „ВОЈСКА 1“, ул. Планинска бб;

2.6. “ВАШАРИШТЕ”, ул. 1. Новембар код
броја 129;

1.88. „ВОЈСКА 2“, ул. Хајдук Станка 20;
1.89. „ДОМ УЧЕНИКА“, ул. Планинска 1;

2.7. “СРЕМСКА”, ул. 1. Новембар код броја
202;

1.90. „ПЛАНИНСКА 1“, ул.Планинска 12;

2.8. “РАДНИЧКА”, ул. 1. Новембар код
броја 185;

1.91. „ПЛАНИНСКА 2“, ул. Планинска 83;
1.92. „ПЛАНИНСКА 3“, ул. Планинска 100;

2.9. “ЦЕНТАР 1”, ул. 1. Новембар код броја
252;

1.93. „МИЛОША ОБИЛИЋА 1“, ул. М.
Обилића 2;

2.10. “ЦЕНТАР 2”, ул. 1. Новембар код
броја 237;

1.94. „МИЛОША ОБИЛИЋА 2“, ул. М.
Обилића 131б;

2.11. “ФРУШКОГОРСКА”, ул. 1. Новембар
код броја 282;

1.95. „МИЛОША ОБИЛИЋА 3“, ул. М.
Обилића 136;

2.12. “ЦЕРСКА”, ул. 1. Новембар код броја
277;

1.96. „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ“, ул. Војводе
Степе 20б;

2.13. “ПАРТИЗАНСКА 1”, ул. 1. Новембар
код броја 324;

1.97. „ЦАРИНА“, ул. Јарачки пут бб;

2.14. “ПАРТИЗАНСКА 2”, ул. 1. Новембар
код броја 325;

1.98. „ХРАНА ПРОДУКТ“, ул. Јарачки пут
бб;

2.15. “ДОСИТЕЈЕВА 1”, ул. 1. Новембар
код броја 354;

1.99. „МЕТАЛФЕР“, ул. Румски пут 27
2. ПРИГРАДСКО НАСЕЉЕ ЛАЋАРАК:
2.1. “БЕЛА РУЖА 1”, ул. 1. Новембар код
броја 14;

2.16. “ДОСИТЕЈЕВА 2”, ул. 1. Новембар
код броја 353;
357
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2.17. “КРИЛО ОКРЕТНИЦА”,
Новембар код броја 392.

ул.

III

1.

Ово решење објавити у “Службеном
листу града Сремска Митровица”.

2.18. “АГРО СЕМЕ 1”, ул. Планинска бб;
2.19. “АГРО СЕМЕ 2”, ул. Планинска бб;

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број:344-400/2019-III			
Датум:13.12.2019. године		

2.20. “НИСКА 1-К”, ул. Ниска бб;
2.21. “НИСКА 2-С”, ул. Ниска код броја 16;
2.22. “НИСКА 3-Ш”, ул. Ниска код броја 46;

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сремска Митровица
Владимир Санадер, с.р.

2.23. “НИСКА 4-Ф”, ул. Ниска код броја 72;
2.24. “НИСКА 5-П”, ул. Ниска бб;
2.25. “НИСКА 6-Д”, ул. Ниска бб;
2.26. “НИСКА 7-Д”, ул. Ниска бб;
357.

2.27. “НИСКА 8-П”, ул. Ниска код броја
101;

На основу члана 64. став 1. тачка 2.
Статута града Сремскa Митровицa („Сл.
лист града Сремска Митровица“ бр.3/2019
и 5/2019), члана 27. став 3. Одлуке о јавним
паркиралиштима на територији града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 8/II/2017, 18/2017
и 2/2018), на предлог Градске управе за
саобраћај, комуналне и инспекцијске
послове, Градско веће Града Сремска
Митровица је, на својој 78. седници
одржаној дана 13.12.2019.године, донело

2.28. “НИСКА 9-Ф”, ул. Ниска код броја 93;
2.29. “НИСКА 10-Ш”, ул. Ниска код броја
71;
2.30. “НИСКА 11-С”, ул. Ниска код броја
23;
2.31. “НИСКА 12-К”, ул. Ниска код броја
11.
II

ПРАВИЛНИК
О КОРИСНИЦИМА ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
И УСЛОВИМА ПОД КОЈИМ СЕ МОГУ
ОСЛОБОДИТИ
ПЛАЋАЊА КАРТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ

Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
Даном ступања на снагу овог
решења престаје да важи решење број 344296/2016-VII од 24.08.2016.године.
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Члан 1.

Члан 3.

Правилником
о
корисницима
посебних паркиралишта на територији
града Сремска Митровица и условима под
којим се могу ослободити плаћања карте
за паркирање (у даљем тексту: правилник)
регулише се која физичка и правна лицакорисници посебних паркиралишта на
територији града Сремска Митровица (у
даљем тексту: корисници) се ослобађају
од обавезе плаћања карте за паркирање,
под којим условима и у којем временском
периоду.

Карту за паркирање не плаћају
одборници Скупштине града и чланови
Градског већа на дан заседања Скупштине
града и Градског већа, најдуже до истека
мандата одборника, односно чланства у
Градском већу.
Списак возила одборника и чланова
Градског већа, надлежној управи ће
доставити Стручна служба Скупштине
града и Стручна служба Градског већа.
Списак мора да садржи име и презиме
корисника возила и регистарске ознаке.
Списак из претходног става надлежна
управа ће доставити ЈКП „Комуналије“.

Члан 2.
Осим корисника, који су од
обавезе плаћања карте за паркирање на
посебним паркиралиштима на територији
града Сремска Митровица, ослобођени
одредбом члана 27. став 2. Одлуке о јавним
паркиралиштима на територији града
Сремска Митровица, карта за паркирање не
плаћа се:
-за службена возила установа чији је
оснивач град Сремска Митровица;
-за службена возила Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица.
Захтев за ослобађање од обавезе
плаћања карте за паркирање за напред
наведена службена возила подноси се
Градској управи за саобраћај, комуналне
и инспекцијске послове (у даљем тексту:
надлежна управа), која о истом доноси
решење са роком важења најдуже до годину
дана.
Уз захтев, подносилац је дужан
поднети фотокопију саобраћајне дозволе за
службено возило које користи, односно за
које тражи ослобађање од обавезе плаћања
карте за паркирање.

Члан 4.
Надлежна управа може привремено,
правна лица која обављају делатност од
интереса за град Сремска Митровица
(водопривредна предузећа и сл.), на
одређено време ослободити обавезе
плаћања карте за паркирање службених
возила ако се седиште тог правног лица
налази у непосредној близини посебног
паркиралишта.
Захтев за ослобађање од обавезе
плаћања карте за паркирање за напред
наведена службена возила подноси се
надлежној управи, која о истом доноси
решење са роком важења најдуже до годину
дана.
Уз захтев, подносилац је дужан
поднети фотокопију саобраћајне дозволе за
службено возило које користи, односно за
које тражи ослобађање од обавезе плаћања
карте за паркирање.
Члан 5.
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престаје да важи Правилник о корисницима
посебних паркиралишта на територији
града Сремска Митровица и условима под
којим се могу ослободити плаћања таксе
за паркирање („Сл. лист Града Сремска
Митровица“ бр. 9/2017).

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
и 12/2019), по прибављеном мишљењу
Основне организације синдиката градских
управа број 01/2019 од 17.12.2019. године,
Градско веће, на предлог начелника Градске
управе за опште и заједничке послове и
имовину Града Сремска Митровица у делу
који се односи на Градске управе и Стручну
службу Скупштине града, на телефонској
седници одржаној дана
19.12.2019.
године, усвојило је

Члан 6.
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:352-1686/2019-III			
Датум:13.12.2019. године		
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Сремска Митровица
Владимир Санадер, с.р.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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
Сремска Митровица
децембар 2019.године

П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНАМА
И Д О П У Н А М А ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

360

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,
2/2018, 4/2018,
12/2018,
13/2018,
3/2019, 8/2019
и 12/2019),
по
Број 1818/2017,
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ9/2018,
ГРАДА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23. децембар
2019
прибављеном мишљењу Основне организације синдиката градских управа број 01/2019 од
17.12.2019. године, Градско веће, на предлог начелника Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица у делу који се односи на Градске
управе и Стручну службу Скупштине града, на телефонској седници одржаној дана
Члан 1.
19.12.2019. године, усвојило је

У
унутрашњем
ППравилнику
Р А В И Л НоИ К
О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА
уређењу и систематизацији
радних
ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ
места у Градским управама,
Стручној
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА
службиУ ГРАДСКИМ
Скупштине УПРАВАМА,
града и Градском
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
правобранилаштву
града
Сремска
И ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Митровица („Сл. лист града
Сремска
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Митровица“ бр. 2/2019, 4/2019, 6/2019,
7/2019, 10/2019, 13/2019, 15/2019 и 16/2019)Члан 1.
Правилнику
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градским
мења се У
члан
4. тако да огласи:
управама,
Стручној
„Укупан
број служби
радних Скупштине
места и града и Градском правобранилаштву града
Сремска Митровица
лист града Сремска Митровица“ бр. 2/2019, 4/2019, 6/2019,
запослених
разврстаних(„Сл.
по звањима:
7/2019, 10/2019, 13/2019, 15/2019 и 16/2019) мења се члан 4. тако да гласи:
„Укупан број радних места и запослених разврстаних по звањима:
Функционери – изабрана и
постављена лица
Службеник на положају –
I група
Службеник на положају –
II група
Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник

Виши референт
Референт
Млађи референт

Укупно:

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Градски правобранилац, Заменик градског
правобраниоца, Секретар Скупштине града и Заменик
секретара Скупштине града
7 радних места

7 службеника

5 радних места

5 службеника

Број радних места
36
41
13
3
6

Број службеника
36
52
14
3
17

28
5
1
133 радна места

37
5
2
166 службеника

Број радних места
0
0
0
7
2
9 радних места

Број намештеника
0
0
0
9
4
13 намештеника

Кабинет Градоначелника
Број
361
Функционери/
радних
Број
Службеници/Намештеници места
функционера/службеника/намештеника
Помоћник градоначелника
1
5

Намештеници
Број радних места
Број намештеника
Прва врста радних места
0
0
Друга врста радних места
0
0
Трећа врста радних места
0
0
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Четврта врста радних места
7
9
Пета врста радних места
2
4
Укупно:
9 радних места
13 намештеника
Кабинет Градоначелника
Број
Функционери/
радних
Број
Службеници/Намештеници места
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
Члан 2.

13

Мења се члан 50. тако да гласи:
Члан 2.
и смернице за рад унутрашњих
„ Радна места у Градској управи за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове су
организационих јединица у погледу
следећа:
Мења се члан 50. тако да гласи:
начина извршавања послова и задатака,
„ Радна места у Градској управи за
доноси и потписује акте Градске управе
1.НАЧЕЛНИК
саобраћај,
комуналне
и инспекцијске
у складу
са законом, Статутом
и Одлуком
Звање: положај
у I групи
Број службеника
на положају:
1
послове су следећа:
о градским управама, поставља и
разрешава руководиоце унутрашњих
организационих јединица, и др. лица
1.НАЧЕЛНИК
у складу са актом о организацији и
Звање: положај у I групи
систематизацији радних места у Градској
Број службеника на положају: 1
управи, одлучује о правима, обавезама и
одговорностима из рада и по основу рада
Опис посла: Начелник представља
запослених лица у Градској управи, стара
и заступа Градску управу, обезбеђује
се о обезбеђивању материјалних и других
законито, ефикасно и стручно обављање
услова за ефикасан рад, врши и друге
послова из делокруга Градске управе,
послове у складу са законом, Статутом,
организује, обједињава и усмерава рад
одлукама Скупштине града, Градског већа
Градске управе, односно запослених
и Градоначелника.
и постављених лица, даје упутства
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Услови: високо образовање стечено
на
студијама
другог
степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године у образовно
научном пољу Техничко технолошке
науке-област саобраћајно инжењерство
или у образовно научном пољу Друштвено
хуманистичке науке (у обиму од најмање
240ЕСПБ), положен државни стручни
испит и најмање 5 година радног искуства
у струци.

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
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.

2.ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Звање: положај у II групи
Број службеника на положају: 1
Опис
посла:
Заменик
начелника
представља и заступа Градску управу,
обезбеђује законито, ефикасно и стручно
обављање послова из делокруга Градске
управе,
организује,
обједињава
и
усмерава рад Градске управе, односно
запослених и постављених лица, даје
упутства и смернице за рад унутрашњих
организационих јединица у погледу
начина извршавања послова и задатака,
доноси и потписује акте Градске управе у
складу са законом, 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

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
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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.

Градске управе, мање сложене стручнооперативне, административне и њима
сличне послове, као и дуге послове по
налогу начелника Градске управе.

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

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

Услови: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и 5 година радног
искуства у струци.
I СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

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.

4. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНОТЕХНИЧКОГ 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

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
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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.

образовање до 10. септембра 2005. године,
најмање пет година радног искуства у
струци, 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
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 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
наукесаобраћајно инжењерство (у обиму од
најмање 240ЕСПБ) и 5 година радног
искуства у струци.

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.

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
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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.

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

Услови: високо образовање стечено
на
студијама
другог
степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године у образовно-научном
пољу природно-математичке науке –
биолошке науке, науке о заштити животне
средине, физичке науке, или у образовнонаучном пољу техничко-технолошке
науке – биотехничке науке (пољопривреда
и шумарство) и технолошко инжењерство
(у обиму од најмање 240ЕСПБ) и 5 година
радног искуства у струци.

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

11. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА II
Звање: Саветник
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

Опис посла: Обавља послове надзора у
једноставнијим предметима над применом
прописа у области комуналне делатности
(пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских
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14. ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
Звање: Самостални саветник
број службеника: 1

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

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

13.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 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.

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.
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16.-21.ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ
МИЛИЦИОНАРА
Звање: Виши референт
Број службеника: 6

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 у
струци.

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.

II СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ
15.НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 0
Опис посла: Обавља послове руковођења,
организовања и планирања рада Службе,
обезбеђује законито, ефикасно и стручно
обављање послова из делокруга рада
комуналне милиције, даје стручна упутства
и налоге за рад комуналној милицији,
стара се о њиховој пуној запослености,
координира сарадњу комуналне милиције
и градских инспекција, припрема посебне
извештаје и обавља и друге послове по
налогу начелника градске управе.

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

Услови: високо образовање стечено
на
студијама
другог
степена
(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.

22.АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
У СЛУЖБИ КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ
Звање: Референт
Број службеника: 1
Опис посла: Обавља послове пријема
странака и давања обавештења у вези
права и обавеза, пријем поднесака,
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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.

специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године у образовно научном
пољу
техничко-технолошке
наукесаобраћајно инжењерство или у образовно
научном пољу друштвено-хуманистичких
наука(у обиму од најмање 240ЕСПБ) и 5
година радног искуства у струци.
24.-25. 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
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: средње образовање стечено у
четворогодишњем трајању друштвеног
или техничког смера и 3 године радног
искуства у струци.
III СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈ
23.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
(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

Услови: високо образовање стечено
на
студијама
другог
степена,
(дипломско-академске
студије-мастер,
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или Природно математичких наука или
у научном пољу интердисциплинарних,
мултидисциплинарних
и
трансдисциплинарних
(ИМТ)
и
двопредметне студије (у обиму од најмање
240 ЕСПБ) и 3 (три) године радног
искуства у струци.

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.“

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

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
Службеном
листу
града
Сремска
Митровица.

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 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.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 110-23/2019-III
Дана: 19.12.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

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
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СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
325.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2020.
ГОДИНУ,

326.

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА –
КУЗМИН - СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНЕ ШИД,

327.

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПДР КОМПЛЕКСА „ХРАНА ПРОДУКТ“,
ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ САЛАШ НОЋАЈСКИ 2 У К.О.САЛАШ
НОЋАЈСКИ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

146

328.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
РЕПРОГРАМУ ДУГА И УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ,

186

329.

ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПОСТУПКУ
ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА
АД БРОДОГРАДИЛИШТЕ „САВА“ У СТЕЧАЈУ ИЗ МАЧВАНСКЕ
МИТРОВИЦЕ, МЕТОДОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ,

187

330.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ,

188

331.

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ДЕОНИЦЕ САВСКОГ КЕЈА У
“ШЕТАЛИШТЕ СЛАВКА ДУБЉЕВИЋА“

191

332.

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОРГАНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2020.ГОДИНУ,

192

333.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА, ЗАМЕНЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ
ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

203

334.

ПРОГРАМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КАДРОВСКИХ УСЛОВА ЗА БОЉУ

292

373
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ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ,
335.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ О УСВАЈАЊУ
СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД
2020-2022.ГОДИНЕ,

297

336.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ, ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

297

337.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ, ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,

298

338.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ, ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,

298

339.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ, ЈП „СРЕМ ГАС“ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,

299

340.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ, ЈП „УРБАНИЗАМ“ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,

299

341.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ, ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ,

300

342.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ,„ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ“ ДОО
СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

301

374
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343.

РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ, УЗ НАКНАДУ, ПО ЗАХТЕВУ ЈАКОВЉЕВИЋ ЗОРИЦЕ
И САВИЋ ЗОРАНА,

343

344.

ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂИВАЊА
СУВЛАСНИЧКОГ ДЕЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, УЗ НАКНАДУ, ПО
ЗАХТЕВУ ПЛЕМИЋ ЗОРАНА,

344

345.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА,

345

346.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПСЦ
„ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,

347

347.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ПСЦ „ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,

347

348.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦ,

348

349.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,

348

350.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ,

349

351.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ,

349

352.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА,

350

353.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О

350

375
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ПОСТАВЉЕЊУ БИСТЕ РАДОВАНУ ВРАНИЋУ,
354.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ РАДИ ОТУЂЕЊА
СУВЛАСНИЧКОГ ДЕЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА,

351

355.

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПОСТУПКУ
ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА АД
БРОДОГРАДИЛИШТЕ „САВА“ У СТЕЧАЈУ ИЗ МАЧВАНСКЕ
МИТРОВИЦЕ, МЕТОДОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ.

353

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
356.

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА
ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА , број 344-400/2019-III од 13.12.2019.
године,

354

357.

ПРАВИЛНИК О КОРИСНИЦИМА ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И УСЛОВИМА
ПОД КОЈИМ СЕ МОГУ ОСЛОБОДИТИ ПЛАЋАЊА КАРТЕ ЗА
ПАРКИРАЊЕ број 352-1686/2019-III, од 13.12.2019.године, и

358

358.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 110-23/2019-III 19.12.2019.године.

360
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