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223. 

 

На основу члана 1. Правилника о 

измени и допуни Правилника о садржају и 

обиму права на здравствену заштиту из 

обавезног здравственог осигурања и о 

партиципацији за 2016. годину („Сл.гласник 

РС“ број 57/2016) и члана 35. тачка 7. 

Статута Града Сремска Митровица 

("Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 

13/2012), Скупштина Града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016. године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ  

ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА 

СУФИНАНСИРАЊЕ  

ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о признавању права на 

суфинансирање трошкова вантелесне 

оплодње ("Сл.лист Града Сремска 

Митровица“ бр 3/2016). 

 

 

Члан 2. 

 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Сл. листу Града 

Сремска Митровица". 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 450-6/2016-I 

Дана 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

 

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

 

 

 

224. 

 

На основу члана 70. члана 84. члана 

85. члана 99. и члана 100. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 

121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 20. 

тачка 8. и члана 32. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 129/2007) и члана 35. тачка 7. 

Статута Града Сремске Митровице 

("Службени лист Града Сремска 

Митровица", број 13/2012), Скупштина 

СКУПШТИНА  ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
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Града Сремска Митровица је на својој 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

 

О Д Л У К У  

 

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се поступак, 

услови и начин отуђења односно давања у 

закуп грађевинског земљишта на којем је 

уписано право јавне својине у корист града 

Сремска Митровица (у даљем тексту: 

грађевинско земљиште), цена односно 

закупнина грађевинског земљишта које се 

отуђује односно даје у закуп, као и друга 

питања од значаја за отуђење односно 

давање у закуп грађевинског земљишта. 

Град Сремска Митровица (у даљем тексту: 

Град) стара се о рационалном коришћењу 

грађевинског земљишта према намени 

земљишта одређеној планским документом, 

у складу са законом. 

 

Члан 2. 

 

Грађевинско земљиште се отуђује 

ради изградње, у складу са планским 

документом на основу кога се издаје 

локацијска дозвола. 

Грађевинско земљиште се даје у 

закуп у случајевима утврђеним Законом. 

 

Члан 3. 

 

Грађевинско земљиште се отуђује 

или даје у закуп ради изградње( у даљем 

тексту: отуђење или давање у закуп), по 

тржишним условима. 

 

Члан 4. 

 

Постојеће и планиране површине 

јавне намене не могу се отуђити из јавне 

својине. 

Члан 5. 

 

Рок за привођење намени земљишта 

из члана 2. став 1. и 2. ове одлуке је три 

године од дана закључивања уговора о 

отуђењу односно закупу грађевинског 

земљишта. 

Под привођењем земљишта намени у 

смислу претходног става подразумева се 

прибављање грађевинске дозволе. 

По истеку рока из става 1. овог члана, 

власник односно закупац предаје 

грађевинско земљиште Граду слободно од 

лица и ствари. 

 

 

II ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ОДНОСНО 

ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 6. 

 

Отуђење или давање у закуп 

грађевинског земљишта врши се у складу са 

планским документом из члана 2. ове одлуке 

и годишњим Програмом уређења, отуђења и 

давања у закуп грађевинског земљишта ради 

изградње (у даљем тексту: Програм). 

Програм из става 1. овог члана 

доноси Скупштина града на предлог Градске 

Управе за инфраструктуру и имовину Града 

Сремска Митровица (у даљем тексту: 

Управа). 

Програм садржи грађевинске 

односно катастарске парцела, начин 

располагања (отуђење или закуп) и услове 

располагања (тржишни услови или услови 

повољнији од тржишних). 

 

III ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 7. 

 

Грађевинско земљиште се отуђује 

или даје у закуп као неизграђено и уређено. 

Изузетно од става 1. овог члана, може 

се дати у закуп неизграђено грађевинско 

земљиште које није уређено, под условом да 

лице коме се то грађевинско земљиште даје 

прихвати прописане услове за уређивање 

грађевинског земљишта садржане у јавном 
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огласу и уговором преузме обавезу да о 

свом трошку изврши опремање 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 8. 

 

Грађевинско земљиште се отуђује 

или даје у закуп јавним надметањем. 

Грађевинско земљиште може се 

отуђити или дати у закуп непосредном 

погодбом у складу са законом и овом 

одлуком, као и у складу са посебном 

одлуком којом се уређује поступак отуђења 

или давања у закуп у сврху легализације 

објекта. 

Изузетно, у случају отуђења или 

давања у закуп под условима повољнијим од 

тржишних, грађевинско земљиште се може 

отуђити или дати у закуп непосредном 

погодбом и прикупљањем понуда јавним 

огласом. 

 

Члан 9. 

 

Одлуку о расписивању јавног огласа 

за јавно надметање, односно прикупљање 

понуда јавним огласом ради отуђења или 

давања у закуп грађевинског земљишта из 

члана 8. ове одлуке, доноси Градско веће у 

складу са Програмом. 

 

Члан 10. 

 

Јавни оглас из члана 8. ове одлуке 

објављује се у средствима јавног 

информисања и у електронском облику 

путем интернета. 

 

Члан 11. 

 

Поступак јавног надметања и 

поступак прикупљања понуда јавним 

огласом, као и непосредне погодбе спроводи 

Комисија за спровођење поступка 

располагања грађевинским земљиштем (у 

даљем тексту: Комисија), коју образује 

Градско веће. 

Комисија обавља следеће послове: 

- спроводи поступак јавног 

надметања и поступак прикупљања понуда у 

складу са законом и овом одлуком, сачињава 

записник који потписују сви чланови 

Комисије који су учествовали у поступку 

јавног надметања и поступку прикупљања 

понуда и сачињава предлог решења о 

отуђењу односно давању у закуп 

грађевинског земљишта; 

- утврђује испуњеност услова за 

отуђење односно давање у закуп 

грађевинског земљишта непосредном 

погодбом и сачињава предлог решења о 

отуђењу односно давању у закуп 

грађевинског земљишта; 

- врши и друге послове у складу са 

овом одлуком. 

Комисија има председника, заменика 

председника и четири члана и заменике 

чланова, који се именују на четири године. 

Председник Комисије организује рад 

Комисије, руководи поступком јавног 

надметања и прикупљања понуда и 

потписује предлог решења о отуђењу 

односно давању у закуп грађевинског 

земљишта. 

Уколико председник није у 

могућности да обавља послове из 

претходног става, то чини његов заменик. 

Комисија одлучује већином од 

укупног броја чланова. 

Председник, заменик председника 

или члан комисије који пријави своје 

учешће у јавном надметању, не учествује у 

раду Комисије за то јавно надметање. 

Председнику и заменику 

председника, члановима Комисије и 

заменицима чланова Комисије припада 

накнада за учешће у раду на седници 

Комисије. 

 

Члан 12. 

 

Решење о отуђењу или давању у 

закуп грађевинског земљишта доноси 

Градско веће. 

Решење из става 1. овог члана 

садржи: 

- податке о лицу коме се земљиште 

отуђује или даје у закуп; 

- опис и ближе податке о 

грађевинској парцели; 

- опис и ближе податке о објекту који 

се гради; 

- цену односно закупнину 

грађевинског земљишта; 
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- рок трајања закупа; 

- рок привођења земљишта намени; 

- обавезу лица коме се земљиште 

отуђује или даје у закуп, да у законском 

року закључи уговор о отуђењу односно 

закупу грађевинског земљишта. 

 

Члан 13. 

 

Уговор о отуђењу или давању у закуп 

грађевинског земљишта закључује се између 

лица које прибавља грађевинско земљиште у 

својину, односно лица коме се грађевинско 

земљиште даје у закуп и Града, у року од 30 

дана од дана правноснажности решења из 

члана 12. ове одлуке. 

У име Града, уговор закључује 

Градоначелник. 

Учесник јавног надметања, односно 

учесник у поступку прикупљања понуда 

који сматра да је  грађевинско  земљиште 

отуђено или дато у закуп супротно 

одредбама  овог Закона, те да му  је на тај 

начин повређено право, може поднети 

надлежном Суду  тужбу за поништај 

Уговора у року од 8 дана, од дана  

закључења Уговора, а најкасније у року од 

30 дана, од дана закључењаУговора. 

 

Члан 14. 

 

Уговором о отуђењу или давању у 

закуп грађевинског земљишта поред 

законом прописане садржине прописују се 

услови и разлози за раскид уговора, као и 

одговарајуће клаузуле које се односе на 

дозволу за упис у јавне књиге промене права 

власништва или права закупа, са 

одговарајућим уписом уговорених терета, 

као што је хипотека, заложно право, забрана 

отуђења до коначне исплате цене и друге 

терете успостављене уговором о отуђењу 

или давању у закуп грађевинског земљишта 

у јавној својини. 

 

Члан 15. 

 

Лице које није измирило своје 

обавезе према  Граду по основу закупа, 

односно отуђења грађевинског земљишта, 

накнаде за уређење грађевинског земљишта 

и накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта, не може бити учесник јавног 

надметања, односно прикупљања понуда. 

Учесник јавног надметања, односно 

прикупљања понудa не може бити ни лице 

са којим је раскинут, односно коме је 

отказан уговор о закупу, односно уговор о 

отуђењу због неизвршавања обавеза из 

уговора и то у року 5 година од дана 

раскида, односно отказа. 

 

 

Јавно надметање 

 

Члан 16. 

 

Јавни оглас ради отуђења, односно 

давања у закуп грађевинског земљишта 

јавним надметањем, садржи: 

1) опис и ближе податке податке о 

грађевинској парцели преузете из јавне 

евиденције непокретности; 

2) податке из планске документације 

о грађевинском земљишту и објектима који 

се на њему могу градити; 

3) податке о уређености грађевинског 

земљишта; 

4) обавештење да се даје у закуп 

грађевинско земљиште које није уређено, 

као и да је лице коме се грађевинско 

земљиште даје у закуп обавезно да о свом 

трошку изврши одређене радове на 

уређивању тог грађевинског земљишта; 

5) обавештење да ће накнаду за 

извршену промену намене пољопривредног 

земљишта у грађевинско земљиште платити 

лице које је прибавило грађевинско 

земљиште у својину у складу са Законом, 

6) почетну цену грађевинског 

земљишта, односно почетни износ 

закупнине; 

7) дужину трајања закупа; 

8) гарантни износ (депозит) за 

учешће у поступку и рок за повраћај 

гарантног износа учесницима који не добију 

у закуп земљиште, односно не понуде 

најповољнију цену за отуђење грађевинског 

земљишта; 

9) износ накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта; 

10) обавештење о року подношења 

пријаве; 
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11) обавештење о документацији која 

се мора приложити приликом пријављивања 

на јавни оглас; 

12) обавештење да ако подносилац 

пријаве који је прибавио грађевинско 

земљиште у својину, односно коме је 

грађевинско земљиште дато у закуп не 

закључи уговор у складу са чланом 14. став 

1. ове одлуке, губи право на повраћај 

гарантног износа, 

13) обавештење о обавези привођења 

земљишта намени у утврђеном року и 

правним последицама у случају не 

привођења земљишта намени; 

14) обавештење о року враћања 

закупнине односно цене у случају раскида 

уговора; 

15) место и време одржавања јавног 

надметања. 

 

Гарантни износ из става 1. тачка 8. 

овог члана утврђује се у висини од 20% од 

почетне цене грађевинског земљишта, 

односно почетног износа закупнине. 

Рок за подношење пријава за јавно 

надметање не може бити краћи од 30 дана од 

дана оглашавања. 

 

Члан 17. 

 

Учесник у јавном надметању своје 

учешће пријављује Управи, најкасније 3 

дана пре почетка јавног надметања. 

Учесник у јавном надметању у 

пријави даје изјаву да прихвата услове 

огласа. 

Пријава за учешће на јавном 

надметању (у даљем тексту: пријава) 

садржи: 

1) за физичка лица: име и презиме, 

јединствени матични број грађана и адресу 

становања; 

2) за правна лица и предузетника: 

назив и седиште, порески идентификациони 

број, потпис овлашћеног лица и печат; 

3) видљиву назнаку на коју 

катастарску парцелу се односи; 

4) изјаву о прихватању услова огласа. 

Уз пријаву се доставља: 

1) доказ о уплаћеном гарантном 

износу; 

2) уредно овлашћење за заступање; 

3) фотокопија личне карте за физичка 

лица и 

4) решење о упису у Регистар 

привредних субјеката или други 

одговарајући регистар. 

 

Ако пријава учесника не садржи све 

потребне податке, или су подаци дати 

супротно објављеним условима или није 

примљен доказ о уплати гарантног износа, 

Комисија ће затражити од учесника да 

недостатке отклони пре почетка јавног 

надметања. 

Учесник који не поступи по захтеву 

Комисије, губи право учешћа у јавном 

надметању. 

Учеснику јавног надметања, који није 

понудио највећу цену односно закупнину, 

враћа се уплаћени гарантовани износ и то 

без камате. 

 

Члан 18. 

 

Поступак јавног надметања почиње 

тако што Комисија проверава идентитет 

подносиоца уредних пријава или њихових 

овлашћених заступника, издаје нумерисане 

картице и утврђује листу учесника јавног 

надметања. 

 

Члан 19. 

 

Услови за спровођење поступка 

јавног надметања испуњени су кад јавном 

надметању приступи један учесник, односно 

његов овлашћени заступник. 

Поступак јавног надметања је јаван и 

могу да присуствују сва заинтересована 

лица. 

 

Члан 20. 

 

Председник Комисије објављује 

почетак јавног надметања и наводи 

катастарску парцелу која је предмет јавног 

надметања, почетну цену грађевинског 

земљишта, односно почетни износ 

закупнине и позива учеснике да дају своје 

понуде. 

Учесник јавног надметања је дужан 

да јасно и гласно каже коју цену 
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грађевинског земљишта односно закупнине 

нуди. 

Председник Комисије пита учеснике 

јавног надметања да ли неко нуди већи 

износ од понуђеног. Поступак се понавља 

све док има учесника јавног надметања који 

нуди већи износ од последње понуде. 

Када на трећи позив председника 

Комисије нико од присутних учесника не 

понуди већу цену грађевинског земљишта, 

односно већи износ закупнине од последње 

понуде, председник Комисије констатује 

који је највећи понуђени износ и име 

понуђача. 

Учесник који је понудио највећи 

износ потписује изјаву да је понудио највећи 

износ, са назнаком висине износа. 

Након што учесник који је понудио 

највећи износ, потпише изјаву, предсeдник 

Комисије оглашава да је јавно надметање 

завршено. 

Председник Комисије објављује да је 

јавно надметање за предметну катастарску 

парцелу завршено и у случају кад после 

његовог трећег позива нико од присутних 

учесника не понуди ни почетну цену 

грађевинског земљишта, односно почетни 

износ закупнине. 

Након објављивања завршетка јавног 

надметања у складу са ст. 4. и 7. овог члана 

не могу се подносити накнадне понуде. 

 

Члан 21. 

 

Уколико у поступку јавног 

надметања за предметну катастарску 

парцелу учествује један учесник, односно 

његов овлашћени заступник, јавно 

надметање се завршава када учесник, 

односно овлашћени заступник прихвати 

почетну цену грађевинског земљишта, 

односно почетни износ закупнине. 

Почетна цена грађевинског 

земљишта, односно почетни износ 

закупнине се утврђује као најповољнији 

износ. 

 

Члан 22. 

 

Председник Комисије може да 

изрекне опомену лицу које омета рад 

Комисије. 

Ако и после изрицања опомене исто 

лице настави да омета рад Комисије, 

удаљиће се из просторије у којој Комисија 

заседа. 

После удаљења лица које је ометало 

рад Комисије, Комисија наставља са радом. 

Ако не може да обезбеди несметано 

спровођење поступка и поред изречених 

мера опомене и удаљења, Комисија може да 

одлучи да се прекине јавно надметање. 

У случају прекида из става 4. овог 

члана, Комисија је дужна да одреди датум и 

време када ће се поступак наставити. 

Све околности у вези са евентуалним 

удаљењем појединих лица, или прекидом 

поступка, уносе се у записник. 

 

 

Члан 23. 

 

На почетку поступка јавног 

надметања у записник се уноси место и 

време јавног надметања, присутни 

члановима Комисије и подаци о катастарској 

парцели. 

Поред података из става 1. овог 

члана, у записник се уносе и следећи 

подаци: 

1) број пријављених учесника; 

2) почетна цена грађевинског 

земљишта, односно почетни износ 

закупнине; 

3) листа учесника са понуђеним 

ценама, односно износом закупнине; 

4) примедбе учесника јавног 

надметања; 

5) цена грађевинског земљишта, 

односно износ закупнине који је утврђен као 

најповољнији и податке о учеснику са 

најповољнијом понудом; 

6) датум и време почетка и завршетка 

поступка јавног надметања; 

7) околности у вези са чланом 22. ове 

одлуке, и 

8) друге податке од значаја за рад 

Комисије. 

Записник потписују сви присутни 

чланови Комисије и лице које води 

записник. 
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Члан 24. 

 

По обављеном поступку јавног 

надметања Комисија је дужна, да у року од 5 

дана, достави Градском већу Записник о 

раду и предлог решења о отуђењу 

грађевинског земљишта односно решења о 

давању грађевинског земљишта у закуп. 
 

Прикупљање понуда јавним огласом 
 

Члан 25. 
 

Јавни оглас, расписан ради 

прикупљања понуда за отуђење или давање 

у закуп грађевинског земљишта, садржи: 

1) опис и ближе податке податке о 

грађевинској парцели преузете из јавне 

евиденције непокретности; 

2) податке из планске документације 

о грађевинском земљишту и објектима који 

се на њему могу градити; 

3) податке о уређености грађевинског 

земљишта; 

4) обавештење да се даје у закуп 

грађевинско земљиште које није уређено, 

као и да је лице коме се грађевинско 

земљиште даје у закуп обавезно да о свом 

трошку изврши одређене радове на 

уређивању тог грађевинског земљишта; 

5) обавештење да ће накнаду за 

извршену промену намене пољопривредног 

земљишта у грађевинско земљиште платити 

лице које је прибавило грађевинско 

земљиште у својину; 

6) почетну цену грађевинског 

земљишта, односно почетни износ 

закупнине; 

7) дужину трајања закупа; 

8) гарантни износ (депозит) за 

учешће у поступку и рок за повраћај 

гарантног износа учесницима који не добију 

у закуп земљиште, односно не понуде 

најповољнију цену за отуђење грађевинског 

земљишта; 

9) износ накнаде за уређивање 

уређивање грађевинског земљишта; 

10) обавештење о року подношења 

понуде; 

11) обавештење о документацији која 

се мора приложити приликом пријављивања 

на јавни оглас; 

12) обавештење да ако подносилац 

понуде који је прибавио грађевинско 

земљиште у својину, односно коме је 

грађевинско земљиште дато у закуп не 

закључи уговор у складу са чланом 14. став 

1. ове одлуке, губи право на повраћај 

гарантног износа, и 

13) обавештење о обавези привођења 

земљишта намени у утврђеном року и 

правним последицама у случају не 

привођења земљишта намени; 

14) место и време одржавања јавног 

отварања понуде; 

15) податке о обавезној садржини 

понуде и 

16) друге потребне податке за 

располагање грађевинским земљиштем под 

условима повољнијим од тржишних. 

Гарантни износ из става 1. тачка 8. 

овог члана утврђује се у висини од 20% од 

почетне цене грађевинског земљишта, 

односно почетног износа закупнине. 

Рок за подношење понуде за јавно 

прикупљање понуда не може бити краћи од 

30 дана од дана оглашавања. 
 

Члан 26. 
 

Понуда из члана 25 став 1. тачка 15. 

ове одлуке садржи: 

1) за физичка лица: име и презиме, 

јединствени матични број грађана и адресу 

становања; 

2) за правна лица и предузетнике: 

назив, односно пословно име, порески 

идентификациони број и седиште; 

3) видљиву назнаку на коју 

катастарску парцелу се односи; 
 

Уз понуду се доставља: 

1) доказ о уплаћеном гарантном 

износу; 

2) уредно овлашћење за заступање; 

3) фотокопија личне карте за физичка 

лица; 

4) решење о упису у Регистар 

привредних субјеката или други 

одговарајући регистар; 

5) понуђени цена грађевинског 

земљишта односно понуђен износ закупнине 

и 

6) изјава о прихватању услова огласа. 
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Члан 27. 

 

Понуда се доставља Управи у 

затвореној коверти, са видљивом назнаком 

на коју катастарску парцелу се односи. 

Понуђена цена грађевинског 

земљишта, односно понуђени износ 

закупнине мора да буде у динарском износу, 

који је исти или већи од почетног износа 

утврђеног јавним огласом ради прикупљања 

понуда. 

Неблаговремена или неуредна понуда 

се одбацује. 

Неблаговремена понуда је понуда 

која је поднета по истеку рока за подношење 

понуда. 

Неуредна је понуда: 

1) поднета у отвореној коверти или 

без видљиве ознаке на коју појединачну 

катастарску парцелу се односи; 

2) која не садржи податке и уредна 

документа из члана 26. ове одлуке и 

3) у којој понуђена цена грађевинског 

земљишта, односно понуђени износ 

закупнине није у складу са ставом 2. овог 

члана. 

 

Члан 28. 

 

Поступак јавног отварања понуда 

почиње уношењем у записник места и 

времена јавног отварања понуда, присутне 

чланове Комисије и података о катастарским 

парцелама за које су прикупљене понуде. 

Неблаговремене понуде посебно се 

одвајају, не отварају и не разматрају, што се 

записнички констатује. 

Понуде се разврставају према 

катастарским парцелама. 

Понуде отвара председник Комисије 

и даје их на увид члановима Комисије. 

Председник Комисије јавно 

саопштава и диктира у записник садржину 

сваке понуде, и Комисија констатује да ли 

су понуде уредне. 

Комисија у записнику констатује ако 

за поједине катастарске парцеле није 

поднета ни једна понуда. 

Поступак прикупљања понуда јавним 

огласом сматра се успелим, ако је приспела 

најмање једна благовремена и уредна 

понуда. 

Поступак јавног отварања понуда 

завршава се након отварања и разматрања 

свих благовремених и уредних понуда 

понуда. 

Поступак јавног отварања понуда је 

јаван и могу да присуствују сва 

заинтересована лица. 

 

Члан 29. 

 

У случају ометања рада Комисије у 

поступку јавног отварања понуда, сходно се 

примењују одредбе члана 22. ове одлуке. 

 

Члан 30. 

 

Записник о поступку јавног отварања 

понуда потписују сви присутни чланови 

Комисије, лице које води записник и 

присутни подносиоци понуда, односно 

њихови овлашћени заступници. 

Пре потписивања записника из става 

1. овог члана на захтев присутних 

подносилаца понуда, односно њихових 

овлашћених заступника у записник се могу 

унети евентуалне примедбе на поступак 

јавног отварања понуда. 

 

Члан 31. 

 

По обављеном поступку јавног 

отварања понуда Комисија је дужна, да у 

року од 5 дана, достави Градском већу 

Записник о раду и предлог решења о 

отуђењу грађевинског земљишта односно 

решења о давању грађевинског земљишта у 

закуп. 

 

Непосредна погодба 

 

Члан 32. 

 

Грађевинско земљиште може се 

отуђити или дати у закуп непосредном 

погодбом, у случајевима прописаним 

Законом и овом одлуком, на основу писаног 

захтева заинтересованог лица. 

 

Члан 33. 

 

Захтев за отуђење или давање у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини 
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подноси се Градском већу које прибавља 

стручно мишљење, односно други акт 

надлежне управе. 

Захтев са стручним мишљењем се 

доставља Управи, ради предузимања 

потребних радњи (препарцелација, 

парцелација, промена намене и културе и 

др.). 

 

Члан 34. 

 

Након предузимања потребних 

радњи из члана 33. ове одлуке, Комисија 

утврђује да ли су испуњени услови за 

отуђење односно давање у закуп конкретног 

грађевинског земљишта непосредном 

погодбом. 

Пошто утврди да су испуњени услови 

за отуђење односно давање конкретног 

грађевинског земљишта у закуп, 

непосредном погодбом, Комисија сачињава 

предлог решења о отуђењу односно давању 

земљишта у закуп непосредном погодбом и 

исто доставља Градском већу. 

Поступак располагања грађевинским 

земљиштем под условима повољнијим од 

тржишних. 

 

 

Члан 35. 

 

Јединица локалне самоуправе може 

отуђити неизграђено грађевинско земљиште 

по цени која је мања од тржишне цене или 

отуђити грађевинско земљиште без накнаде 

уз претходно прибављену сагласност Владе, 

ако се ради о реализацији инвестиционог 

пројекта којим се унапређује локални 

економски развој. 

Ближи услови и начин отуђења 

грађевинског  земљишта из претходног 

става биће прописани и спроводиће се у 

складу са подзаконским актима. 

 

 

Члан 36. 

 

Све стручне и административне 

послове везано за поступак отуђења односно 

давања у закуп грађевинског земљишта у 

складу са овом одлуком, обавља Управа. 

 

IV ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

И ЗАКУПНИНА 

 

Члан 37. 

 

Цену грађевинског земљишта, 

односно закупнину плаћа лице које је 

прибавило грађевинско земљиште у својину 

или коме је грађевинско земљиште дато у 

закуп у поступку утврђеном овом одлуком. 

Почетна цена за отуђење 

грађевинског земљишта јавним надметањем, 

прикупљањем понуда јавним огласом, или 

непосредном погодбом ради изградње 

утврђује се у односу на тржишну вредност 

грађевинске парцеле, која се прибавља од 

надлежног органа за свако јавно надметање, 

прикупљање понуда односно непосредну 

погодбу. 

Тржишну вредност грађевинског 

земљишта утврђује орган овлашћен за 

процену непокретности за сваку 

грађевинску парцелу која се отуђује, 

односно даје у закуп. 

Највећа цена или највиши износ 

закупнине за грађевинско земљиште, се 

накнадно не може умањивати. 

 

Члан 38. 

 

Лице које је у складу са Законом и 

овом одлуком прибавило грађевинско 

земљиште у својину, дужно је да исплати 

утврђену цену грађевинског земљишта у 

року од 15 дана од дана закључења уговора 

о отуђењу. 

Лице коме је грађевинско земљиште 

дато у закуп, закупнину плаћа у целости у 

року од 15 дана од дана закључења уговора 

о закупу. 

 

V РАСКИД УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ОДНОСНО ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 39. 

 

Ако лице које је прибавило 

грађевинско земљиште у својину не изврши 

своју уговорну обавезу плаћања утврђене 

цене грађевинског земљишта или не приведе 
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земљиште намени у уговореном року, 

уговор о отуђењу се једнострано раскида и 

Градоначелник покреће поступак за 

поништај решења из члана 12. ове одлуке. 

Решење о поништају решења о 

отуђењу грађевинског земљишта доноси 

Градско веће на предлог Градоначелника. 

Против решења из става 2. овог члана 

може се покренути управни спор, у року од 

30 дана од дана достављања решења. 

У случају из става 1. овог члана не 

врши се повраћај средстава која су дата на 

име гарантног износа за учешће у поступку 

отуђења грађевинског земљишта. 

 

Члан 40. 

 

Закуп грађевинског земљишта 

престаје истеком уговореног рока. 

Закуп грађевинског земљишта 

престаје пре уговореног рока ако закупац: 

1) у уговореном року не плати 

закупнину у складу са чланом 38. ове 

одлуке; 

2) користи грађевинско земљиште 

противно намени за које му је дато; 

3) у року од три године од дана 

закључења уговора о давању у закуп 

грађевинског земљишта не приведе намени. 

У случајевима из става 2. овог члана, 

Управа је дужна да упозори закупца на 

кршење уговорних обавеза и остави му рок 

за испуњење уговорних обавеза. 

Закуп престаје пре уговореног рока и 

по захтеву купца. 

Решење о престанку закупа из става 

2. и става 4. овог члана доноси Градско веће, 

на предлог Управе. 

Против решења из става 5. овог члана 

може се покренути управни спор, у року од 

30 дана од дана достављања овог решења. 

На основу донетог решења из става 5. 

овог члана закључује се уговор о раскиду 

уговора о закупу грађевинског земљишта. 

 

Члан 41. 

 

Ако закуп престане на основу члана 

40. став 2. тач. 2, и 3. и става 4. ове одлуке 

закупац има право на повраћај уплаћеног 

износа закупнине у номиналном износу, без 

камате, умањеног за 20% на име трошкова 

поступка давања у закуп грађевинског 

земљишта, на основу одлуке Градског већа. 

Управа утврђује износ средстава који 

се враћа у складу са ставом 1. овог члана. 

Повраћај износа утврђеног у смислу 

става 1. овог члана, врши се након давања 

земљишта у закуп односно отуђења 

земљишта по прописаном поступку другом 

лицу, а најкасније у року 12 месеци од 

закључења Уговора о закупу односно 

отуђењу. 

Уговором о раскиду уговора о закупу 

грађевинског земљишта уређују се односи 

везани за враћање уплаћене закупнине. 

 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

 

На поступке давања грађевинског 

земљишта у закуп, који су започети пре 

ступања на снагу ове одлуке, а код којих 

није закључен уговор о закупу грађевинског 

земљишта, поступак ће се окончати по 

одредбама ове одлуке. 

 

Члан 43. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о отуђењу и давању 

у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини Града Сремска Митровица 

("Службени лист Града Сремска 

Митровица", бр. 3/2010 и 4/2015). 

 

Члан 44. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службени лист 

Града Сремска Митровица". 
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225. 

 

На основу члана 96 и 97  Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 

121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 32. 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007) и 

члана 35. став 1 тачка 6. Статута Града 

Сремске Митровице  ("Службени лист Града 

Сремска Митровица", број 13/2012), 

Скупштина Града Сремска Митровица је на 

својој седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела: 

 

О Д Л У К А  

 

О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ         

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГЗЕМЉИШТА 

 

I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређују се мерила за 

утврђивање висине доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта за територију града 

Сремска Митровица (у даљем тексту: Град) 

и комунално уређивање грађевинског 

земљишта средствима физичких и правних 

лица. 
 

Члан 2. 
 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта утврђује се на основу следећих 

критеријума: просечнe ценe квадратног 

метра станова новоградње у граду Сремска 

Митровица, степена комуналне 

опремљености, средњорочног и годишњег 

програма за уређивање грађевинског 

земљишта, урбанистичке зоне, намене и 

површине објекта. 

 

Члан 3. 
 

Просечна цена квадратног метра 

станова новоградње подразумева просечну 

цену према последњим објављеним 

подацима органа надлежног за послове 

статистике. Ако за јединицу локалне 

самоуправе нису објављени подаци о 

просечној цени квадратног метра станова 

новоградње, допринос из претходног става, 

биће утврђен на основупросека износа 

просечних цена квадратног метра станова 

новоградње у свим јединицама локалне 

самоуправе истог степена развијености  у 

складу са законом којим се уређује 

регионални резвој, за које су ти подаци 

објављени. 
 

Члан 4. 
 

Средњорочни и годишњи програм 

уређивања грађевинског земљишта доноси 

Скупштина Града Сремска Митровица на 

предлог Градске управе за ифраструктуру и 

имовину града Сремска Митровица.(У 

даљем тексту:  Управа). 
 

Члан 5. 
 

Степен комуналне опремљености 

подразумева степен изграђености мреже 

комуналне инфраструктуре. 

 

Члан 6. 
 

Подручје града Сремска Митровица у 

смислу ове одлуке дели се на девет 

урбанистичких зона (у даљем тексту: зоне), 

које су основ за утврђивање доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта. 

За парцеле које припадају 

различитим зонама основ за утврђивање 

доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта је зона вишег ранга. 

Саставни део ове одлуке је списак 

подручја које обухватају поједине зоне. 
 

Члан 7. 
 

Намена објеката за које се утврђује 

допринос за уређивање грађевинског 

земљишта може бити: становање, 

комерцијална делатност, производна 

делатност и остале намене. 
 

Члан 8. 
 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта по овој одлуци плаћа инвеститор. 
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Допринос из става 1. овог члана 

утврђује се решењем о издавању 

грађевинске дозволе и решењем о одобрењу 

за извођење радова које издаје надлежна 

градска управа а на основу обрачуна 

доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: обрачун) који 

врши Управа. 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта плаћа и инвеститор (власник) 

мањег монтажног објекта односно објекта 

привременог карактера, који нема закључен 

уговор о закупу грађевинског земљишта са 

Градом, ради постављања мањег монтажног 

објекта односно објекта привременог 

карактера. 

Изузетно од одредаба става 1. овог 

члана,допринос за уређивање грађевинског 

земљишта не обрачунава се за објекте јавне 

намене у јавној својини, објекте комуналне 

и друге инфраструктуре, производне и 

складишне објекте, подземне етаже објеката 

високоградње (простор намењен за 

гаражирање возила, подстанице, 

трафостанице, оставе, вешернице и сл.), 

осим за делове подземне етаже које се 

користе за комерцијалне делатности, 

отворена дечја игралишта, отворене 

спортске терене, атлетске стазе и  објекте 

социјалног становања код којих је 

инвеститор Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне самоуправе. 

 

 

 

II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  

 

Члан 9. 

 

Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: допринос) 

обухвата трошкове припремања 

грађевинског земљишта (у даљем тексту: 

трошкови припремања) и трошкове 

опремања грађевинског земљишта (у даљем 

тексту: трошкови опремања) зависно од 

степена комуналне опремљености, зоне, 

намене и површине објекта, а према 

средњорочном и годишњем програму 

уређења грађевинског земљишта. 

 

Члан 10. 

 

Трошкови припремања обухватају 

трошкове за: 

- истражне радове, израду геодетских, 

геолошких и других подлога, израду 

планске и техничке документације, израду 

програма за уређивање земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, санирање 

терена и друге радове. 

 

Члан 11. 

 

Трошкови опремања обухватају 

трошкове за изградњу објеката: 

електроенергетских, фекалне канализације, 

атмосферске канализације, водоводне 

мреже, коловоза, тротоара и изградњу и 

уређење јавних зелених површина са 

пратећим садржајем. 

Трошкови опреамања грађевинског 

земљишта обухватају и трошкове за 

изградњу паркинга места на површинама 

јавне намене, ако је планским актом 

утврђено да је паркирање за појединачну 

парцелу или врсту објеката, могуће 

организовати и на површини јавне намене 

односно да се мора организовати у блоку. 

Трошкови уређивања грађевинског 

земљишта не обухватају трошкове 

инфраструктуре, које инвеститор посебно 

уговара са надлежним предузећем (ТТ 

објекти и мрежа, кабловски и 

дистрибутивни систем, топлификација, 

гасификација и др.). 

Трошкови опремања се утврђују 

према функционалном рангу мреже за чије 

финансирање служе и односи се на: 

- магистралну и примарну мрежу и 

- секундарну мрежу. 

Обрачун трошкова из става 4. овог 

члана се врши према функционалном рангу, 

и то: 

- трошкови изградње магистралне и 

примарне мреже (објекти и радови који су 

од непосредног утицаја на укупни капацитет 

и функцију одговарајућег комуналног 

система и имају значај за подручје Града, 

као и објекти и радови који опслужују два 

или више стамбених блокова, постојећих 

или планираних, или ужих просторних 
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целина друге намене и имају значај само за 

подручје Града); 

- трошкови изградње секундарне мреже 

(делови комуналних система који опслужују 

два или више објеката у једном стамбеном 

блоку или ужој просторној целини друге 

намене и од значаја су само за тај стамбени 

блок или ужу просторну целину). 

Радови на изградњи комуналних 

објекта, у делу који служи само појединим 

стамбеним зградама или објектима друге 

намене, у циљу повезивања тих објеката са 

одговарајућим системима градске 

комуналне инфраструктуре (прикључци), 

сматрају се саставним деловима објеката 

којима служе, не исказују се у оквиру радова 

на уређивању грађевинског земљишта и 

нису садржани у доприносу за уређивање 

грађевинског земљишта. 

Извођење и финансирање радова, из 

претходног става, сноси инвеститор. 

Ако се због изградње и доградње 

објекта укаже потреба за реконструкцијом 

односно проширењем секундарних мрежа 

комуналних објеката трошкове ће сносити 

инвеститор у стварном износу, с тим што се 

за објекте инфраструктуре који се граде или 

реконструишу неће обрачунавати трошкови 

секундарне мреже. 

 

Члан 12. 

 

Допринос се обрачунава тако што се 

основица коју чини просечна цена 

квадратног метра станова новоградње у 

Граду Сремска Митровица, према 

последњим објављеним подацима органа 

надлежног за послове статистике, помножи 

са укупном нето површином објекта који је 

предмет градње, израженом у метрима 

квадратним, и са коефицијентом зоне и 

коефицијентом намене објекта. 

 

Члан 13.  

 

Нето површина  објекта - простора  се 

утврђује, на основу техничке документације 

на основу које се издаје решење о 

грађевинској дозволи односно решење о 

одобрењу за извођење радова, а према ЈУС 

U.C2.100: 2002 ("Сл. лист СРЈ" бр. 32/2002). 

Нето површину у смислу става 1. 

овог члана, чине површине свих простора 

између зидова и преграда, и то: 

- корисна површина (представља делове 

нето површине који одговарају намени и 

функцији зграде) и оне се класификују 

према намени и функцији зграде; 

- површина под инсталацијама, техничке 

просторије (представља делове нето 

површине у којима су смештене техничке 

инсталације објекта за: канализацију, 

водовод, грејање и потрошњу топле воде, 

гасне инсталације, снабдевање електричном 

енергијом, генераторе, вентилацију, 

климатизацију, хлађење, телекомуникације, 

лифтове, ескалаторе и транспортере, као и 

остале услужне инсталације); 

- површина за комуникацију (представља 

делове нето површине који служе за 

комуникацију у објекту, као што су: 

степеништа, коридори, унутрашње рампе, 

холови, ходници, лифтовски отвори, 

инсталације за општи промет и слично). 

 

Члан 14.  

 

Коефицијенти зона  на основу које се 

утврђује  допринос утврђују у складу са 

чланом 6. ове одлуке и исказани су  у табели 

1  која је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 15. 

 

Намене објекта-простора, за које се 

утврђују кофицијенти намене, у смислу ове 

одлукесу: 

1. Стамбени објекти (породични 

стамбени објекти на засебним парцелама и 

економски објекти на тим парцелама, 

стамбени простори у стамбено-пословним 

објектима, стамбени објектиза колективно 

становањеи помоћни објекти уз наведене 

објекте ). 

Под економским објектима се 

подразумевају следећи објекти: летње 

кухиње, амбари, пушнице, објекти за 

смештај пољопљивредне механизације, 

магацини хране и објекти намењени исхрани 

стоке, товилишта, штале и сл.. 

Под помоћним објектима 

подразумевају се следећи објекти: гараже, 

котларнице, оставе и сл. 
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2. Објекти друштвеног стандарда и 

објекти привредно - производне 

делатности (школе, факултети, дечије 

установе, установе социјалне заштите, 

здравствени објекти, домови за старе, 

објекти културе, објекти спорта и верски 

објекти, занатски објекти,индустрија, 

грађевинарство, комунални објекти, пијаце, 

саобраћајни и пратећи објекти, гараже, 

пратећи складишни, стоваришни и 

магацински простор уз привредно-

производне објекте, као и пратећи пословно-

канцеларијски простор у привредним 

односно производном објекту и пратећи 

гаражни простор у овим објектима, колске 

ваге и пољопривредни објекти и објекти за 

прераду пољопривредних производа). 

3. Објекти пословно - услужне 

делатности и пословно-комерцијалне 

делатности (угоститељски објекти, 

хотелијерски објекти, банке, осигуравајућа 

друштва, мењачнице, атељеи, галерије, 

изложбени салони, спортски терени и 

пословни садржаји у објектима спорта за 

комерцијалну употребу, административни, 

услужни, комерцијални, трговински објекти, 

тржни центри, трговина на велико, 

дисконти, шопинг молови, складишта, 

стоваришта, магацини, објекти забаве и 

разоноде (кладионице, коцкарнице, видео 

клубови), остали објекти комерцијалног 

карактера и пратећи гаражни простор); 

Намена објекта - простора, који нису 

наведени у ставу 1. овог члана утврђују се 

према најсличнијој намени.  

Намена објекта утврђује се на основу 

техничке документације на основу које се 

издаје решење о грађевинској дозволи 

односно решење о одобрењу за извођење 

радова.  

Коефицијенти намене исказани су  у 

табелама 2, 2а, 3 и 4 које су саставни део ове 

одлуке. 

 

Члан 16. 

 

Допринос за реконструкцију, 

адаптацију као и промену намене стамбеног 

у пословни простор, плаћа се  за разлику у 

површини и цени у зависности од намене 

простора. 

Допринос за реконструкцију, 

адаптацију као и промену намене пословног 

простора у пословни простор друге намене, 

плаћа се за разликуу површини и цениу 

зависности од намене простора. 

За реконструкцију и промену намене 

објеката, односно дела објеката из члана 8 

став 4,ове одлуке а који по претходнм  

законским решењима нису били ослобођени 

плаћања,допринос се плаћа за разлику у  

површини  и цени у зависности од намене 

објекта-простора. 

Допринос за доградњу и изградњу 

стамбеног простора, на катастарској парцели 

на којој има или је био изграђен објекат у 

скалду са законом, за површину са већ 

изграђеним или срушеним стамбеним 

простором до 200 m
2 

нето површине, 

обрачунава се по основу трошкова примарне 

и магистралне мреже, а за преостали део 

површине објекта који се гради, преко 

површине од 200 m
2 

плаћа се пун износ 

доприноса. 

Допринос за реконструкцију 

таванског у стамбени простор  и доградњу 

поткровља на објектима са равним кровом 

до висине надзитка дозвољене важеђим 

планским актом за предметну локацију, 

накнада се обрачунава само по основу 

трошкова примарне и магистралне мреже. 

 

Члан 17. 

 

Допринос се не плаћа за изградњу 

породичних стамбених објеката  у VII и VIII 

зони, осим трошкова секундарне мреже 

објеката фекалне канализације и водовода, 

уколико постоји изграђена мрежа. 

Допринос за изградњу породичних 

стамбених објеката у VI зони обрачунава се 

по основу трошкова магистралне и 

примарне мреже и трошкова секундарне 

мреже објеката фекалне канализације и 

водовода, уколико постоји изграђена мрежа. 

За објекте из члана 15. став 1. тачка 

2), и 3) у насељеном месту Лаћарак и у VII и 

VIII зони, обрачунава се допринос за 

уређивање грађевинског земљишта по 

основу трошкова магистралне и примарне 

мреже и трошкова секундарне мреже за 

објекте фекалне канализације и водовода, 

уколико постоји изграђена мрежа. 
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Члан 18. 

 

Висина доприноса, утврђена на начин 

из члана 12-17 ове одлуке, умањује се на 

следећи начин: 

1) за 25%: 

- површине отвореног простора 

2) за 50%: 

- гараже (сем слободно стојећих); 

- помоћни простори у оквиру објекта за 

становање из члана 15. става 1. тачка 1. ове 

одлуке (гаражни простор, ајнфорти, 

вешернице и оставе у колективном и 

стамбено пословном објекту, шупе за огрев 

и сл.,); 

- отворени базени уз породичну 

индивидуалну стамбену зграду; 

- површине у сутерену и  подрумским 

етажама; 

- површине склоништа; 

3) за 75%: 

- економски простори из члана 15. став 1. 

тачка 1. ове одлуке. 

Отворени простор из става 1. овог 

члана представља површину која 

конструкционо и функционално припада 

згради и има једну или више непосредних 

веза са спољним простором (лођа, балкон, 

тераса, галерија, трем, веранда и слично). 

 

Отворени простори могу да буду: 

 

- покривени простори који нису 

затворени са свих страна до пуне спратне 

висине (нпр. покривени балкони); 

- непокривени простори али ограничени 

парапетним зидовима, венцима, 

рукохватима (нпр. непокривени балкони). 

Умањење се примењује само по 

једном основу и то оном који је 

најповољнији за инвеститора. 

Износ доприноса  за паркинг места, 

уколико паркирање није решено у целости 

на сопственој парцели, умањује се  за 

проценат паркинг места обезбеђених на 

сопственој парцели.  

Број паркинг места из претходног 

става утврђује се на основу техничке 

документације на основу које се издаје 

решење о грађевинској дозволи односно 

решење о одобрењу за извођење радова. 

Износ доприноса за трошкове 

изградње секунадарних мрежа се умањује за 

објекте који нису изграђени, на предметној 

локацији а средњорочним и годишњим 

програмима нису планирани за изградњу.  

Износ доприноса се умањује за 

вредност земљишта које инвеститор уступа 

јединици локалне самоуправе за изградњу 

инфраструктурних објеката. Процена 

вредности врши се на основу података 

надлежне државне институције. 

За мање монтажне објекте односно 

објекте привременог карактера, за које се по 

овој одлуци плаћа допринос за уређивање 

грађевинског земљишта, висина доприноса 

се обрачунава на месечном нивоу и то тако 

што се укупна вредност накнаде подели са 

бројем 1.188 (99 година х 12месеци). 

 

Члан 19.  

 

Инвеститор који руши или је 

срусшио објекат односно део објекта 

изграђеног у складу са законом у циљу 

изградње новог објекта-простора на истој 

локацији у складу са планским актом, плаћа 

допринос за разлику у површини и цени у 

зависности од намене између објекта-

простора који гради и објекта-простора који 

се руши. 

Уколико се рушење из предходног 

става овог члана односи на објекте односно 

делове објеката из члана 8 став 4 ове 

одлукеа који по претходнм  законским 

решењима нису били ослобођени плаћања, 

допринос се плаћа за разлику у површини и 

цени у зависности од намене објекта 

односно простора. 

Да је објекат из првог  става овог 

члана изграђен у складу са законом 

инвеститор  доказује: изводом из земљишне 

књиге или листа непокретности, копијом 

плана, грађевинском дозволом, употребном 

дозволом, техничком документацијом, 

другом документацијом којом из које се 

може утврдити статус објекта и увидом на 

лицу места уколико је то потребно, што ће 

обавити овлашћено лице Градске управе за 

инфраструкту и имовину. 

Уколико је инвеститор, за парцелу на 

којој се гради објекат,  уређивање  

финансирао на други начин и има склопљен 
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уговор о уређивању грађевинског земљишта 

допринос се умањује за објекте за које је 

плаћено уређивање. 

Ако у току грађења објекта 

инвеститор одступи од технишке 

документације на основу које је издато 

решење о грађевинској дозволи односно 

решење о одобрењу за извођење радова и у 

складу са законом поднео захтев за измену 

истог, инвеститору се утврђује  нов обрачун  

доприноса који је саставни део новог 

решења. 

За употребу објекта утврђује се 

коначан обрачун који је саставни део 

решења о употреби. 

Изузетно, уколико инвеститор, након 

издавања решења о грађевинској дозволи 

односно решења о одобрењу за извођење 

радова, достави доказе на основу којих има 

право на умањење доприноса, инвеститору 

се утврђује исправка обрачуна доприноса а 

уколико је извршио уплату има право на 

повраћај разлике доприноса.    

 

Члан 20. 

 

Допринос за прикључење објеката на 

секундарне мреже водовода и фекалне 

канализације, који су изграђени у складу са 

законом а нису плаћени трошкови  

секундарне мреже, плаћа се у поступку 

исходовања одобрења за прикључење.  

Уколико је укупна нето површина 

објекатана парцели мањаод 100 m
2 

допринос 

за прикључење објеката из претходног става 

овог члана плаћа се за минималну нето 

површину од 100 m
2
. 

Коефицијент зоне, за прикључење 

објеката из првог става  овог члана, за VII и 

VIII зону утврђује се на нивиоу VI  зоне и не 

обрачунавају се економски објекти. 

 

Члан 21. 

 

Плаћање доприноса обрачунатог по 

овој одлуци инвеститор врши: једнократно 

или у ратама. 

Уколико се плађање доприносутврди 

једнократно, износ доприноса обрачунат по 

одредбама ове одлуке умањује се за 30% а 

инвеститор је дужан да уплату у целости 

изврши најкасније до подношења пријаве 

радова. 

Уколико се као начин плаћања 

утврди плаћање у ратама, исто се врши у 

једнаким месечним ратама до 36 месеци а 

инвеститор је дужан да уплати прву рату и 

достави средство обезбеђења плаћања пре 

пријаве радова. 

 

Члан 22. 

 

Код плаћања накнаде у ратама, 

инвеститор је дужан да као средство 

обезбеђења плаћања доприноса, до момента 

пријаве радова,ндлежној градској управи 

достави: 

1)неопозиву банкарску гаранцију, 

наплативу на први позив, без приговора која 

гласи на укупан износ недоспелих рата и 

која је издата на рок који мора бити дужи 

три месеца од дана доспећа последње рате, 

или 

2) успостави хипотеку на објекту који 

вреди најмање 30% више од укупног износа 

недоспелих рата, у корист јединице локалне 

самоуправе. 

 

Члан 23. 

 

Изузетно од одредаба члана 22. ове 

одлуке  инвеститор који гради објекат чија 

укупна бруто развијена грађевинска 

површина не прелази 200 m² и који не 

садржи више од две стамбене јединице као и 

застамбене просторе до 200 m
2 

нето 

површине, када је инвеститор физичко 

лице,инвеститор није у обавези да достави 

средство обезбеђења плаћања доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта. 

 

 

Члан 24. 

 

Уколико се накнада  плаћа у ратама, 

неисплаћене рате подлежу усклађивању 

једанпут годишње (по  истеку  календарске 

године) стопом  раста  потрошачких цена у 

Републици Србији за предходну годину, 

уколико   раст  потрошачких  цена  пређе  

5% од последњег усклађивања. 
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III КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА  
 

Члан 25. 
 

Грађевинско земљиште, које није 

уређено у складу са законом и овом 

одлуком, а налази се у обухвату важећег 

планског акта, може се комунално опремити 

средствима физичких и правних лица. 

Предлог финансирања изградње 

комуналне инфраструктуре лице из става 1. 

овог члана подноси  Управи. 

Ако Управа утврди да је предметно 

неизграђено грађевинско земљиште у 

обухвату важећег планског акта и да је 

подносилац предлога власник грађевинског 

земљишта сачиниће услове о финансирању 

изградње комуналне инфраструктуре у 

складу са законом. 

Ако власник грађевинског земљишта 

прихвати услове из претходног става, 

Управа доставља Градском већу предлог о 

финансирању изградње комуналне 

инфраструктуре, са предлогом уговора на 

одлучивање. 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 26. 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о мерилима за 

утврђивање доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта ("Службени лист 

Града Сремска Митровица", бр.2/2015). 
 

Члан 27. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службени лист 

Града Сремска Митровица". 

  
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 463-253/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица     
    

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

 

226. 

 

 

На основу члана 27. став 3. и члана 

28. став 1. тачка 5. Закона о становању 

(„Службени гласник РС“, број 50/92, 76/92, 

33/93, 46/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 

101/2005-др. и 99/2011) и члана 35. тачка 7. 

Статута Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска 

Митровица“, број 13/2012), Скупштина 

Града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА 

СТАНОВИМА ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о условима и начину 

располагања становима Града Сремска 

Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 8/2015), мења се 

члан 7, тако да гласи: 

„Стручне и административно-

техничке послове за Комисију врши 

Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката“. 
 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 360-71/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

 
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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227. 

 

 

На основу члана 167. став 4. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 

члана 35. тачка 7. Статута Града Сремска 

Митровица („Службени лист Града Сремска 

Митровица“, број 13/2012), Скупштина 

Града Сремска Митровица на седници 

одржаној 15.09.2016.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

 О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА 

УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређују се услови и 

мере које је потребно спровести и 

обезбедити у току уклањања објектa, 

односно његовог дела, који представља 

непосредну опасност за живот и  здравље 

људи, за суседне објекте и за безбедност 

саобраћаја.   

 

Члан 2. 

 

Градска управа за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката, 

на захтев власника објекта, односно по 

службеној дужности, одобриће, односно 

наложити решењем уклањање објекта, 

односно његовог дела, за који је утврдила да 

је услед дотрајалости или већих оштећења 

угрожена његова стабилност и да 

представља непосредну опасност за живот и 

здравље људи, за суседне објекте и за 

безбедност саобраћаја, под условом да је 

претходно утврђено да се непосредна 

опасност не може отклонити 

реконструкцијом објекта, односно да 

наложена реконструкција није завршена у 

утврђеном року. 

Испуњеност услова из става 1. овог 

члана утврђује се на основу налаза 

грађевинског инспектора или на основу 

налаза овлашћеног судског вештака. 

 

Члан 3. 

 

Власник објекта, уз захтев за 

уклањање објекта односно његовог дела 

прилаже: 

1) доказ о својини на објекту, 

2) главни пројект рушења у три 

примерка, 

3) шему регулисања саобраћаја у 

непосредном окружењу објекта који се 

руши, оверену од стране лица саобраћајне 

струке са одговарајућом лиценцом, 

4) доказ да је решено питање 

смештаја корисника објекта, осим у случају 

када се уклањање објекта одобрава на захтев 

власника, који тај објекат користи и  

5) посебни услови, ако се ради о 

објекту чијим рушењем би био угрожен 

јавни интерес (заштита постојеће комуналне 

и друге инфраструктуре, заштита културног 

добра, заштита животне средине и сл.). 

Главни пројекат рушења објекта 

обавезно садржи услове и мере за заштиту 

суседних објеката и начин искључења 

објекта који се руши са мреже комуналне и 

друге инфраструктуре. 

Сагласност на шему регулисања 

саобраћаја даје Градска управа за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове, а у 

складу са прописима којима се уређује 

заштита локалних путева и улица и 

прописима из области саобраћаја. 

 

Члан 4. 

 

Уклањању објекта, односно његовог 

дела, за које је утврђено да представља 

опасност за живот и здравље људи, за 

суседне објекте и за безбедност саобраћаја 

може се приступити само на основу дозволе 

о уклањању објекта, односно његовог дела, 

осим у случају извршења инспекцијског 

решења. 

 

Члан 5. 

 

У случају када се решење из члана 2. 

ове одлуке доноси по службеној дужности, 
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Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката, обезбедиће 

на терет власника објекта, израду главног 

пројекта рушења и шему регулисања 

саобраћаја. 

 

Члан 6. 

 

Смештај корисника објекта за који је 

утврђено да због дотрајалости или већих 

оштећења представља непосредну опасност 

за живот и здравље људи, суседне објекте и 

за безбедност саобраћаја, обезбеђује власник 

објекта. 

 

Члан 7. 

 

Решење којим се одобрава односно 

налаже уклањање објекта, односно дела 

објекта, обавезно садржи рок у коме се 

уклањање мора спровести и упозорење да ће 

се, у случају непоштовања одређеног рока, 

уклањање спровести, на терет власника 

објекта, принудним путем. 

 

Члан 8. 

 

У току уклањања објекта, власник 

објекта, односно дела објекта који се руши и 

извођач радова на рушењу објекта дужни су 

да обезбеде: 

1)ограђивање и видно обележавање 

простора на коме се спроводи уклањање 

објекта односно дела објекта, 

2) предузимање мера на смањењу 

загађења у току уклањања објекта, односно 

дела објекта (постављање заштитног платна, 

поливање објекта и сл.), 

3) спровођење мера заштите суседних 

објеката, 

4) свакодневно одвожење шута и 

5) обезбеђење уредног одвијања 

пешачког и другог саобраћаја и постављање 

прописане сигнализације и знакова 

упозорења у складу са шемом регулисања 

саобраћаја и посебним прописима. 

По завршеном уклањању објекта, 

односно дела објекта, власник објекта који 

је срушен, дужан је да изравна терен и 

околину доведе у уредно стање, а сва 

оштећења која су настала на јавној 

површини или комуналној инфраструктури 

отклони. 

У случају да власник објекта који је 

срушен не изврши обавезу из става 2. овог 

члана обавеза ће бити извршена принудним 

путем о трошку власника. 

 

Члан 9. 

 

Надзор над спровођењем ове одлуке 

врши Градска управа за саобраћај, 

комуналне и инспекцијске послове. 

Инспекцијски надзор над извршењем 

ове одлуке врши грађевински инспектор, 

комунални инспектор и саобраћајни 

инспектор, у оквиру својих надлежности. 

 

Члан 10. 

 

 Контролу и одржавање комуналног 

реда у складу са овом одлуком обавља 

Комунална полиција. 

 

Члан 11. 

 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 300.000,00 динара, казниће се за прекршај 

правно лице – власник објекта и извођач 

радова на уклањању објекта, односно дела 

објекта, ако: 

1) не изврше ограђивање и видно 

обележавање простора на коме се спроводи 

уклањање објекта односно дела објекта 

(члан 8. тачка 1.), 

2) не предузимају мера на смањењу 

загађења при уклањању објекта, односно 

дела објекта: постављање заштитног платна, 

поливање објекта и сл. (члан 8. тачка 2.), 

3) не спроводе мере заштите 

суседних објеката (члан 8. тачка 3.); 

4) свакодневно не одвози шут (члан 

8. тачка 4.); 

5) не врше обезбеђење уредног 

одвијања пешачког и другог саобраћаја и 

постављање прописане сигнализације и 

знакова упозорења у складу са шемом 

регулисања саобраћаја (члан 8. тачка 5.). 

За прекршај из става 1. овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од  
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25.000,00 динара, казниће се и одговорно 

лице у правном лицу из става 1. овог члана и 

физичко лице власник објекта, односно дела 

објекта који се уклања. 

За прекршај из става 1. овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 

75.000,00 динара, казниће се предузетник 

извођач радова на уклањању објекта, 

односно дела објекта који се уклања. 

 

 

Члан 12. 

 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 300.000,00 динара, казниће се за прекршај 

правно лице – власник објекта и извођач 

радова на уклањању објекта, односно дела 

објекта ако приступи без дозволе о 

уклањању објекта, односно његовог дела 

(члан 2. ове одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 

25.000,00 динара, казниће се и одговорно 

лице у правном лицу из става 1. овог члана и 

физичко лице власник објекта односно дела 

објекта који се уклања. 

За прекршај из става 1. овог члана 

новчаном казном у фиксном износу од 

75.000,00 динара, казниће се предузетник 

извођач радова на уклањању објекта, 

односно дела објекта који се уклања. 

 

 

Члан 13. 

 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном листу 

Града Сремска Митровица. 

  

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 351-1103/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

 

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

 

 

228. 

 

 

На основу члана 32. став 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), а у 

вези члана 36. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 

132/2014 и 145/2014), као и члана 35. тачка 

7. Статута Града Сремска Митровица 

(„Службени лист Града Сремска 

Митровица“, број 13/2012), Скупштина 

Града Сремска Митровица, на седници 

одржаној године 15.09.2016, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА  

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПОСЛОВЕ 

УРБАНИЗМА „УРБАНИЗАМ“  

 СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком регулишу се начин и 

услови поверавања  послова просторног и 

урбанистичког планирања и пројектовања, 

израде планских докумената и обављање 

других послова, који укључују и пружање 

пословних и техничких услуга у области 

испитивања тржишта у урбаној изградњи и 

економске, организационе и технолошке 

услуге у урбанистичком и просторном 

планирању, пројектовању и урбаном развоју 

у складу са законом. 

  

Члан 2. 

 

 У послове из члана 1. ове Одлуке 

спадају: 

1. израда просторног плана Града, 

2. израда просторних планова подручја 

посебне намене, 

3. израда генералног урбанистичког 

плана за Град, 

4. израда плана генералне регулације, 

5. израда плана детаљне регулације, 

6. израда одлуке о изради планских 

докумената, 
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7. израда стратешке процене утицаја 

планова на животну средину, 

8. израда урбанистичких пројеката 

архитектонске разраде локације, 

9. израда пројеката парцелације, 

односно препарцелације, 

10. израда пројеката парцелације, 

односно препарцелације у поступку 

исправке граница парцеле, 

11. праћење и проучавање појава и 

промена у простору на територији 

Града, 

12. обављање аналитичко-студијских 

послова из области просторног и 

убанистичког планирања и заштите 

животне средине, 

13. обезбеђивање обављања претходних 

радова за потребе припреме основа и 

пројеката од значаја за изградњу и 

уређење простора и насеља, 

14. прикупљање, сређивање, обрађивање, 

чување и публиковање података од 

интереса за уређење простора и 

насеља, 

15. на захтев надлежног органа Града 

израда извештаја, односно мишљења 

у поступку одређивања земљишта за 

редовну употребу објеката, 

16. на  захтев надлежног органа Града 

израда информација о локацијама, 

урбанистичких услова за локацијску 

дозволу, извештаја о чињеницама 

садржаним у урбанистичкој 

документацији за потребе издавања 

решења за одобрење извођења радова 

за које се не издаје грађевинска 

дозвола, 

17. на захтев надлежног органа Града 

израда документације везана за 

могућност легализације, односно 

озакоњења објеката у складу са 

законом којим се уређује поступак 

легализације, односно озакоњења, 

18. обаљање геодетских радова у 

инжењерско-техничкој области 

просторног планирања и урбанизма,  

19. израда урбанистичких услова за 

постављање мањих монтажних и 

других објеката на јавним 

површинама,  

20. израда уверења о намени земљишта и 

21. обављање других стручних послова у 

вези са применом закона којим се 

уређује област планирања и изградње 

објеката. 

 

Члан 3. 

 

 Послови из члана 2. ове Одлуке 

поверавају се Јавном предузећу за послове 

урбанизма „УРБАНИЗАМ“ Сремска 

Митровица. 

 Обављање послова из члана 2. ове 

Одлуке врши се на основу годишњег 

Програма пословања за сваку календарску 

годину. 

 Програм из става 2. овог члана 

доноси Јавно предузеће а сагласност на 

Програм даје Скупштина Града,  до краја 

текуће године за наредну годину. 

 На основу донетог Програма из става 

2. овог члана, Градска управа за урбанизам , 

просторно планирање и изградњу објеката , 

закључује уговоре са Јавним предузећем за 

послове урбанизма „УРБАНИЗАМ“ Сремска 

Митровица. 

 

Члан 4. 

 

 За послове из члана 2. ове Одлуке 

наведене од тачке 1. до тачке 8. се 

појединачно уговара израда сваког Плана, а 

за све следеће наведене послове од тачке 9. 

до тачке 21. закључује се уговор на 

годишњем нивоу  на који сагласност  даје 

Градско веће . 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

листу Града Сремска Митровица“.        

                                      
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-96/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица             

                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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229. 

 

 

На основу члана 111. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Србије“, број 24/2011), члана 1. и 

члана 9. став 4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Службени 

гласник Републике Србије“, број 16/2002, 

115/2005 и 107/2009), члана 160. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, 

број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 и 

68/15), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са 

чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007) и члана 35. тачка 7.  

Статута града Сремска Митровица 

(„Службени лист града Сремска 

Митровица“, број 13/2012), Скупштина 

града Сремска Митровица на седници, 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

НА MАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ-

СУБВЕНЦИЈЕ ДЕЦИ, УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком ближе се утврђују 

услови остваривања права на материјане 

помоћи – субвенција деци, ученицима и 

студентима који имају пребивалиште на 

територији Града Сремска Митровица, а 

које се односе на: 

- део трошкова боравка у ПУ „Пчелица“ 

Сремска Митровица за дете трећег 

односно четвртог реда рођења,  

- за набавку материјалних добара – 

поклона ученицим основних и средњих 

школа,  

- повлашћену вожњу за редовне ученике 

средњих школа са пребивалиштем у 

Сремској Митровици који похађају 

школу ван територије Град Сремска 

Митровица, 

- превоз пратиоца деце и ученика са 

сметњама у развоју 

- субвенције путних трошкова 

дефектолога или логопеда који пружају 

додатну подршку ученику, родитељу, 

наставнику, 

- доделу средстава успешним 

појединцима из области образовања, 

- бесповратна финансијска средства у 

виду студентске стипендије, 

- субвенције за превоз студената, који 

свакодневно путују на релацији 

Сремска Митровица - Универзитетски 

центар. 

 

Члан 2. 

 

 Град Сремска Митровица ће 

финансирати део трошкова боравка у ПУ 

„Пчелица“ Сремска Митровица за дете 

трећег односно четвртог реда рођења. 

За остваривање овог права родитељ 

подноси захтев ГУ за образовање. Потребна 

документација за остваривање поменутог 

права су фотокопија личне карте, Извод из 

МКР за сву децу у породици, доказ о 

пребивалишту за дете за које се тражи 

осваривање права, Потврду Предшколске 

установе о упису детета у целодневни, одн. 

полудневни боравак.  

Сваку промену која је од утицаја на 

коришћење права корисник је дужан 

пријавити у року од 15 дана од дана настале 

промене Градској управи за образовање. 

Висина дела трошкова утврђује се 

Закључком које доноси Градско веће на 

почетку сваке буџетске године. 

Обавеза Градске управе за 

образовање је да за све кориснике поменутог 

права донесе решење којим се утврђује 

испуњеност услова за остваривање права на 

накнаду дела трошкова 

целодневног/полидневног боравка у 

предшколској установи за дете трећег 

односно четвртог реда рођењa. 

 

Члан 3. 

 

Буџетска средства града ће се 

користити за набавку материјалних добара 

која ће се додељивати у виду поклона 

ученицима основних и средњих школа.  

Поклони се односе на школски 

прибор,спортске реквизите,књиге и др. и 
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додељиваће се на основу Програма за 

набавку и расподелу материјалних добара 

ради обезбеђивања услова за виши квалитет 

у области основног и средњег образовања, 

који ће донети Градско веће почетком сваке 

школске године. 

Висину износа поклона утврђује 

начелник Градске управе почетком сваке 

школске године у зависности од броја 

ученика и средства предвиђених Одлуком о 

буџету града Сремска Митровица.  

 

Члан 4. 

 

Градска управа за образовање града 

Сремска Митровица ће вршити накнаду  

путних трошкова за превоз пратиоца деце 

и ученика са сметњама у развоју са 

пребивалиштем на територији Града 

Сремска Митровица, која похађају основне 

и  средње школе на територији града 

Сремска Митровица, ШОСО „Радивој 

Поповић“ у Сремској Митровици као и децу 

која похађају школу ван територије Сремска 

Митровица. 

За остваривање овог права потребно 

је да Интерресорна комисија у свом 

Мишљењу утврди  да дете или ученик има 

потребу за пратиоцем који ће доводити и 

одводити дете у школу. 

Накнада трошкова превоза пратиоца 

деце и ученика вршиће се у висини 

трошкова цене претплатне карте у јавном 

градском, приградском или међуградском 

саобраћају. 

За остваривање овог права 

родитељ/пратилац подноси захтев ГУ за 

образовање и уз захтев Налаз и мишљење 

Интерресорне комисије, Потврда да је дете 

редован  ученик школе и копија или очитана 

лична карта подносиова захтева. 

 Градска управа за образовање 

доноси Решење о остваривању овог права 

најдуже за текућу школску годину а на 

основу поднетог захтева родитеља/ 

старатеља. 

 

Члан 5. 

 

 Град Сремска Митровица ће 

обезбедити средства за повлашћену вожњу 

за редовне ученике средњих школа са 

пребивалиштем у Сремској Митровици 

који похађају школу ван територије Град 

Сремска Митровица, уписаних у образовне 

профиле којих нема у школама у Сремској 

Митровици и свакодневно путују на 

релацији место становања - место где се 

школа налази. 

Право на субвенцију за превоз 

ученика ГУ за образовање ће утврђивати 

Решењем по Захтеву родитеља. Уз Захтев за 

остваривање субвенција се прилаже: 

- Потврда из школе о редовном упису 

ученика,  

- Изјава о броју чланова домаћинства,  

- Потврда о пребивалишту ученика,  

- Изјава родитеља о изабраном 

превознику, 

- фотокопија личне карте родитеља или 

старатеља,  

- Извод из МКР за свако  дете у породици 

које има статус ученика средње школе. 

 Средства превозницима, чије ће 

услуге превоза користити ученици, ГУ за 

образовање исплаћиваће по основу Уговора 

о субвеционисању који закључује са сваким 

родитељем/старатељем. 

Висине субвенције утврђује се на 

почетку сваке школске године Закључком 

које доноси Градско веће. 

 Сваку промену која је од утицаја на 

коришћење права корисник је дужан 

пријавити у року од 15 дана од дана настале 

промене ГУ за образовање града Сремска 

Митровица. 

 

Члан 6. 

 

ГУ за образовање Града Сремска 

Митровица ће вршити накнаду  путних 

трошкова према вазећим ценама у јавном 

превозу дефектолога или логопеда - који 

пружају додатну подршку ученику, 

родитељу, наставнику, а на основу 

Мишљења Интерресорне комисије.  

Висина накнаде зависиће од броја 

одлазака у школу или вртић, а обрачунаваће 

се у висини појединачне карте у јавном 

саобраћају. 

ШОСО „Радивој Поповић“ је у 

обавези да сваког месеца достави Градској 

управи за образовање списак са бројем 

ученика, имена радника са спецификацијом 
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путних трошкова за сваку школу посебно у 

којој се врши додатна подршка ученику. 

 

Члан 7. 

 

Буџетска средства се могу доделити 

успешним појединцима из области 

образовања – држављанима Републике 

Србије са пребивалиштем на територији 

Града Сремска Митровица, који су 

остварили успех у образовним установама 

које су на територији Републике Србије.  

Средства се распоређују на основу 

Јавног конкурса, захтева и документације 

ученика и студената из којих се могу 

вредновати наведени квалитети. 

 Средства се одобравају успешним 

појединцима по критеријумима утврђеним 

Програмом за доделу буџетских средстава 

успешним појединцима из области 

образовања, а које доноси Градско веће на 

почетку сваке буџетске године. 

О додели и висини буџетских 

средстава одлучује начелник Градске управе 

за образовање, решењем, а на образложен 

предлог Комисије, у складу са одобреним 

средствима у буџету града Сремска 

Митровица. 

Комисију из става 4. образује 

начелник Градске управе за образовање, 

посебним решењем, којим се утврђује састав 

и број чланова Комисије као и њени задаци. 

 

Члан 8. 

 

 Бесповратна финансијска средства у 

виду студентске стипендије се додељују 

студентима са пребивалиштем на територије 

Града Сремска Митровица, а представљају 

награду и подстицај за даљи рад, 

професионални развој и успешан завршетак 

високог образовања. 

            Студентска стипендија се додељују 

успешним студентима након спроведеног 

јавног Конкурса. 

Одлуку о додели студентских 

стипендија доноси начелник Градске управе, 

на предлог Комисије, а на основу јавног 

Конкурса и критеријума утврђених 

Програмом, који доноси Градско веће 

почетком школске године. 

Одлуком о распивању Конкурса коју 

доноси начелник Градске управе утврђује 

се: начин објављивања Конкурса, правила 

Конкурса, рок за подношење пријава, 

документација која се прилаже уз пријаву, 

процена и одабир пријава и др. Јавни 

Конкурс објављује Градска управа за 

образовање у најмање једном листу који се 

дистрибуира на целој територији Сремске 

Митровице и на интернет страници Града. 

            Расписивање јавног Конкурса, 

закључење и реализација Уговора о 

стипендирању се поверава Градској управи 

за образовање Града Сремска Митровица. 

Комисију из става 3. образује 

начелник градске управе, посебним 

решењем, којим се утврђује састав и број 

чланова Комисије као и њени задаци. 

            Уговором о стипендирању се 

утврђују међусобна права и обавезе Градске 

управе и студента чија је пријава 

прихваћена, а које је начелник Градске 

управе својим решењем потврдио.  

 

Члан 9. 

 

 Град Сремска Митровица обезбеђује 

субвенције за превоз студената, који 

свакодневно путују на релацији Сремска 

Митровица - Универзитетски центар. 

Средства се одобравају по основу 

расписаног јавног Конкурса, на начин и под 

условима утврђеним Програмом за доделу 

средсава из буџета за превоз студената које 

је усвојило Градско веће. 

Право на субвенцију имају студенти 

који: 

       - имају држављанство РС; 

       -  имају пребивалиште на територији 

града Сремска Митровица. 

       -  студирају основне aкадемске 

студије на терет буџета РС  

       -  нису корисници услуга 

студентских домова, стипендија, кредита 

и других облика материјалне подршке 

       - који путују на релацији Сремска 

Митровица – Универзитетски центар (на 

територији Републике Србије). 

О додели накнаде за трошкове 

превоза одлучује начелник Градске управе 

решењем. 
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Средства се одобравају до нивоа 

утврђеног Одлуком о буџету Града Сремска 

Митровица. 

Корисник средстава, коме је признато 

право на надокнаду дела трошкова превоза, 

закључује Уговор о додели средстава из 

буџета града Сремска Митровица са ГУ за 

образовање Града Сремска Митровица. 

 

Члан 10. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 451-18/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                              
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

230. 

 

 

На основу члана 2. став 3. тачка 8. и 

члана 13. Закона о комуналним 

делатностима ("Службени гласник РС", број 

88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 

24. став 1. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007 и 

83/2014 - др. закон), члана 16. став 1. тачка 

7. и члана 35. став 1. тачка 7. Статута Града 

Сремске Митровице ("Службени лист Града 

Сремска Митровица", број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У  

О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Одлуком о јавној расвети (у даљем 

тексту: одлука) регулишу се услови  за 

вршење послова јавне расвете, а нарочито 

поверавање послова јавне расвете, редовно 

одржавање јавне расвете, редовно 

снабдевање електричном енергијом. 

 

Јавна расвета 

 

Члан 2. 

 Под јавном расветом, у смислу 

одредаба ове одлуке, подразумева се систем 

објеката, инсталација и уређаја за 

осветљавање јавних површина. 

 Као јавне површине, у смислу 

одредаба ове одлуке, подразумевају се: 

улице, тргови, мостови, пешачке површине 

поред стамбених и других објеката, паркови, 

паркинзи и зелене површине у стамбеним 

насељима, декоративна (фасадна) расвета 

верских објеката и институција, објекти за 

рекреацију који се налазе у јавној својини, 

гробља, уређена речна обала и друге 

површине на којима је предвиђена изградња 

јавне расвете. 

 

Послови јавне расвете 

 

Члан 3. 

 

 Под пословима јавне расвете, у 

смислу одредаба ове одлуке, подразумевају 

се: изградња и реконструкција објеката и 

инсталација, њихово редовно одржавање и 

редовно снабдевање електричном енергијом 

за јавну расвету. 

 

 

II  НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ 

РАСВЕТЕ 

 

Поверавање послова 

 

Члан 4. 

 

 Послови изградње и реконструкције 

објеката и инсталација јавне расвете и 

редовно снабдевање електричном енергијом 

за јавну расвету, као и послови редовног 

одржавања јавне расвете на територији 

Града Сремска Митровица, поверавају се 

Градској управи за инфраструктуру и 

имовину (у даљем тексту: Градска управа). 
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Програми 

 

Члан 5. 

 

 Послови изградње и реконструкције 

објеката и инсталација јавне расвете, 

послови редовног одржавања јавне расвете, 

као и редовно снабдевање електричном 

енергијом за јавну расвету на територији 

Града Сремска Митровица, врше се у складу 

са Програмом који је саставни део годишњег 

Програма рада Градске управе. 

 Уколико Месне заједнице учествују у 

финансирању послова изградње и 

реконструкције објеката и инсталација јавне 

расвете или послова редовног одржавања 

јавне расвете, средства за наведене послове 

се планирају годишњим Програмом Месне 

заједнице. 

 

Члан 6. 

 

 Под редовним одржавањем јавне 

расвете подразумева се одржавање објеката, 

инсталација и уређаја за јавну расвету у 

исправном стању за њено функционисање. 

 Искључиво право извођења радова на 

редовном одржавању јавне расвете има ЈКП 

„Комуналије“. 

 Редовно одржавање јавне расвете 

регулише се Уговором који закључују 

Градска управа и ЈКП „Комуналије“, на који 

сагласност даје Градско веће. 

 

Редовно снабдевање 

 

Члан 7. 

 

 Под редовним снабдевањем 

електричном енергијом за јавну расвету, 

подразумева се редовна испорука 

електричне енергије. 

 Редовно снабдевање електричном 

енергијом за јавну расвету регулише се 

Уговором који закључују надлежна 

Електродистрибуција и Градска управа, на 

који сагласност даје Градско веће. 

 Уговором из става 2. овог члана 

ближе се уређује начин снабдевања, рокови 

плаћања, као и друга питања од значаја за 

функционисање јавне расвете. 

 

Забрањене радње 

 

Члан 8. 

 

 Забрањено је неовлашћено: 

 -уклањање и рушење објеката и 

инсталација јавне расвете; 

 -прикључивање на објекте и 

инсталације јавне расвете; 

 -постављање рекламних паноа, 

причвршћивање објеката и ствари и 

лепљење плаката на објекте и инсталације 

јавне расвете; 

 -прљање и на други начин 

оштећивање објеката и инсталација јавне 

расвете. 

 

III НАДЗОР 

 

Члан 9. 

 

 Надзор над применом одредаба ове 

одлуке врши градска управа надлежна за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове Града Сремска Митровица. 

 Послове инспекцијског надзора над 

спровођењем одредаба ове одлуке врши 

комунални инспектор. 

 На решење комуналног инспектора 

може се изјавити жалба Градском већу града 

Сремска Митровица у року од 15 дана од 

дана достављања решења. 

 Жалба изјављена на решење 

комуналног инспектора не задржава његово 

извршење. 

 

Члан 10. 

 

 Контролу и одржавање комуналног 

реда у овој области обавља комунална 

полиција. 

 Комунални полицајац је овлашћен да 

у вршењу комунално полицијских послова, 

присуством на лицу места: 

 -спречава нарушавање комуналног 

реда прописаног овом Одлуком; 

 -успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом; 

 -издаје прекршајни налог за 

прекршаје за које је предвиђена новчана 

казна у фиксном износу, у складу са 
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одредбама ове одлуке и закона о 

прекршајима; 

 -предузима друге мере у складу са 

својим овлашћењима прописаним законом. 

 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 100.000,00 динара  казниће се за прекршај 

Град Сремска Митровица – Градска управа 

за инфраструктуру и имовину, односно 

Месна заједница,  ако не одржава објекте и 

инсталације јавне расвете у исправном 

стању у складу са програмом из члана 5. ове 

одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу 

од  20.000,00  динара казниће се за 

прекршај из  

става 1. овог члана и одговорно лице у 

Градској управи за инфраструктуру и 

имовину, односно у Месној заједници. 

 

Члан 12. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 100.000,000 динара  казниће се за 

прекршај правно лице ако се неовлашћено 

прикључује на објекте и инсталације јавне 

расвете (члан 8. став 1. алинеја 2.) 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 20.000,00 динара  казниће се за прекршај 

из става 1. овог члана и одговорно лице у 

правном лицу. 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000,00 динара  казниће се предузетник 

ако учини  прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу 

од  25.000,00 динара  казниће се физичко 

лице ако учини  прекршај из става 1. овог 

члана. 

 

Члан 13. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

1) уклања, руши, прља и на други 

начин оштећује објекте и 

инсталације јавне расвете (члан 8. 

став 1. алинеја 1. и 4.); 

2) поставља рекламне паное, врши 

причвршћивање објеката и ствари 

и лепљење плаката на објекте и 

инсталације јавне расвете (члан 8. 

став 1. алинеја 3.). 

 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 10.000,00 динара казниће се за прекршај 

из става 1. овог члана и одговорно лице у 

правном лицу. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 40.000,00 динара казниће се предузетник 

ако учини прекршај из става 1. овог члана. 

 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 10.000,00 динара казниће се физичко 

лице ако учини прекршај из става 1. овог 

члана. 

 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о јавној расвети 

(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 

2/2013 и 4/2014). 

 

Члан 15. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

града Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 
Број: 352-870/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 
    

                          
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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231. 

 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 

покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.годину („Службени гласник РС“, 

број 101/2015) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Службени лист 

Града Сремска Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016.године, донела је  

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ 

ЈАВНОГ СЕКТОРА  

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

            Мења се члан 4. тако да сада гласи:  

            „Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима који 

чине систем локалне самоуправе Града Сремска Митровица у смислу члана 2.ове Одлуке, је: 

                     

 

1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ, СЛУЖБЕ И ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Назив организационог облика: Максималан број 

запослених 

1.1. Градска управа за опште и заједничке послове  59 

1.2. Градска управа за  урбанизам, просторно планирање и изградњу 

објеката 

18 

1.3. Градска управа за инфраструктуру и имовину 19 

1.4. Градска управа за буџет и локални економски развој 39 

1.5. Градска управа за културу, спорт и омладину 16 

1.6. Градска управа за образовање 7 

1.7. Градска управа за за задравствену и социјалну заштиту 19 

1.8. Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине 6 

1.9 Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 26 

1.10. Стручна служба скупштине Града 5 

1.11 Градско правобранилаштво 4 

 

2. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Назив организационог облика: Максималан број 

запослених 

2.1 ЈП за послове урбанизма – „Урбанизам“ Сремска Митровица 14 

2.2 ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица 164 

2.3 ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица 185 

2.4 ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица 36 

2.5 ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица 32 
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3. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 

 

Назив организационог облика: Максималан број 

запослених 

3.1. „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ д.о.о. 7 

3.2. „Сирмијум-пут“ д.о.о. Сремска Митровица 6 

3.3. „Друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање стамбеног и 

пословног простора „Градско становање“ Сремска Митровица 

10 

 

4. УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА 

 

Назив организационог облика: Максималан број 

запослених 

4.1. Библиотека „Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица 21 

4.2. Галерија „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица 4 

4.3. Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 17 

4.4. Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица 18 

4.5. Музеј Срема, Сремска Митровица 15 

4.6. Позориште „Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица 11 

4.7. Установа за неговање културе „Срем“ Сремска Митровица 5 

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 6 

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 198 

5.2. Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица 9 

6. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

Назив  Максималан број 

запослених 

6.1.  МЗ  Бешеново  0 

6.2.  МЗ Гргуревци 0 

6.3.  МЗ Јарак 1 

6.4.  МЗ Кузмин 0 

6.5.  МЗ Лежимир 1 

6.6.  МЗ Манђелос 1 

6.7.  МЗ Мартинци 0 

6.8.  МЗ Мачванска Митровица 0 

6.9.  МЗ Ноћај 0 

6.10. МЗ Салаш Ноћајски 1 

6.11. МЗ Чалма 0 

6.12. МЗ Шашинци 0 
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Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Града Сремска Митровица. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 021-84/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

 
                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

232. 

 

 
На основу члана 42. став 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл.гласник РС", 

бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 

68/2015 и 103/2015) и члана 35. тачка 7. став 1. 

Статута Града Сремска Митровица 

(“Службени лист Града Сремска Митровица“ 

бр.13/2012), на седници одржаној дана 

15.09.2016. године, Скупштина града Сремска 

Митровица, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ 

УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА  

У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС И ПРИПРЕМЕ 

ГРАЂАНСКОГ БУЏЕТА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се обавеза 

спровођења поступка укључивања грађана у 

процес доношења Одлуке о буџету Града 

Сремска Митровица и обавеза припреме 

Грађанског водича кроз буџет.  

 

Укључивање грађана у буџетски процес 
 

Члан 2. 

 

Укључивање грађана у буџетски 

процес врши се кроз следеће активности 

градских управа:  

1. Редовно информисање јавности о свим 

корацима у припремању буџета и то: 

најава анкетирања грађана, 

прослеђивање информација медијима, 

постављање информација на званичном 

веб-сајту града (и на друштвеним 

мрежама) и организација гостовања 

представника града у медијима;  

2. Припрема упитника и организација 

анкетирања грађана о буџетским 

приоритетима у тренутку када отпочне 

буџетски процес;   

3. Организација Локалног буџетског 

форума на коме се представљају 

резултати анкете и Нацрт буџета, и 

разговара о појединим сегментима 

буџета (јавна расправа на тему 

буџетских прихода, локалног 

економског развоја и запошљавања, 

пољопривреде, образовања, културе и 

другим темама);  

4. Закључци са Локалног буџетског 

форума, као и резултати анализе 

упитника/анкете саставни су део 

образложења нацрта/предлога Одлуке 

о буџету града; 

5. Сакупљање предлога невладиних 

организација, корисника дотација 

Града Сремска Митровица.  

 

Члан 3. 

 

За спровођење активности 

укључивања грађана у буџетски процес 

задужују се градскe управe, Служба за 

односе са јавношћу у сарадњи са Кабинетом 

Градоначелника града и друге службе. 

Градска управа за буџет и локални 

економски развој припрема, списак 

буџетских приоритета из Стратегије развоја 

Града Сремска Митровица и Плана 

капиталних инвестиција, презентације за 

Локални буџетски форум, формулише 

закључке са Локалног буџетског форума и 

обавља друге стручно финансијске послове.                     

еееееееСлужба за односе са јавношћу у 

сарадњи са Кабинетом градоначелника 

Града Сремска Митровица припрема 

материјале за анкетирање, обавештава 

јавност о свим корацима акције укључивања 
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грађана у буџетски процес кроз медије и 

кроз вести на интернет страницама града, 

организује и спроводи анкету и Локални 

буџетски форум, организује гостовање 

представника града у медијима, спроводи 

поступак израде презентације за Локални 

буџетски форум уз подршку Градсе управа 

за буџет и локални економски развој и 

обавља друге активности неопходне за 

спровођење акције укључивања јавности у 

буџетски процес.  

  Градске управе у чијој надлежности 

је давање дотација Града Сремска 

Митровица су дужне прикупити предлоге од 

стране корисника дотација. 

 

 

Грађански водич буџетa 

 

Члан 4. 

 

После усвајања Одлуке о буџету од 

стране Скупштине града Сремска 

Митровица, Градска управа за буџет и 

локални економски развој је у обавези да 

припреми Грађански водич кроз буџет.  

Грађански водич кроз буџет је 

једноставнији приказ Одлуке о буџету, који 

се припрема са циљем да се приходи и 

расходи буџета Града Сремска Митровица 

представе на начин који омогућава шире 

разумевање и прихватање од стране грађана, 

медија и других заинтересованих 

организација и појединаца.  

Грађански водич кроз буџет одобрава 

Градско веће.  

Крајњи рок за припрему Грађанског 

водича кроз буџет је 60 дана од дана 

усвајања Одлуке о буџету на седници 

Скупштине града.  

Служба за односе са јавношћу 

поставља Грађански водич кроз буџет на 

сајт града, врши дистрибуцију штампане 

верзије и обавља друге активности 

неопходне за што ширу информисаност 

грађана о буџету Града Сремска Митровица.  

 

Члан 5. 

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“.  

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од објављивања у ,,Службеном листу 

Града Сремска Митровица“.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 400-62/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

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

 

 

233. 

 

 
На основу члана 20. став 1. тачка 12. и 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/2007) 

члана 2. став 1. и став 3. тачка 10. Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" 

број 88/2011), члана 14., 17., 46., 48., 49., 53., 

61., 62., и члана 91. Закона о јавним путевима 

("Сл. гласник РС" број 101/2005, 123/2007, 

101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 157. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

("Сл. гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015 и 9/2016), 

члана 16. став 1. тачка 14.  и члана 35. став 1. 

тачка 7. Статута града Сремске Митровице 

("Сл.лист града Сремска Митровица" 

бр.13/2012) Скупштина  града Сремска 

Митровица, на  седници  одржаној дана   

15.09.2016.године   д о н е л а    ј е 

 

О Д Л У К У 
 

О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И 

УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет уређења 
 

Члан 1. 

 

 Одлуком о општинским путевима и 

улицама на територији Града Сремска 

Митровица (у даљем тексту: одлука) уређује 
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се  начин  управљања, заштита,  одржавање  

и финансирање  општинских  путева и 

улица, одржавање некатегорисаних путева, 

техничко регулисање саобраћаја, 

раскопавање  општинских  путева  и улица и 

других површина јавне намене, 

инспекцијски надзор, као и друга питања од 

значаја за општинске путеве и улице на 

територији Града Сремска Митровица (у 

даљем тексту: Град). 

  

 

Општински пут 

 

Члан 2. 

 

 Општински пут, у смислу ове одлуке, 

је јавни пут који саобраћајно повезује 

насељена места на територији Града, као и 

територију Града са мрежом државних 

путева. 

 

Некатегорисани пут 

 

Члан 3. 

 

 Некатегорисани пут, у смислу ове 

одлуке, је саобраћајна површина која је 

доступна већем броју разних корисника, 

коју надлежни орган прогласи 

некатегорисаним путем и која је уписана у 

катастар непокретности као некатегорисани 

пут. 

 

Улица и друге површине јавне намене 

 

Члан 4. 

 

Улица јесте јавни пут у насељу који 

саобраћајно повезује делове насеља. 

 

 Друге површине јавне намене (у 

даљем тексту: јавне површине), у смислу 

ове Одлуке, су постојеће и планиране јавне 

површине, које не представљају део јавног 

пута у смислу Закона о јавним путевима 

(платои, тргови, зелене површине, локације 

на јавним површинама предвиђене за 

постављање мањих монтажних и огласних 

објеката и сл.). 

 

 

Мрежа путева 

 

Члан 5. 

 

 Општински и некатегорисани путеви 

и улице чине мрежу путева на територији 

Града. 

 

Поверавање послова 

 

Члан 6. 

 

 Послове управљања, одржавања, 

заштите и развоја општинских путева и 

улица на територији Града (у даљем тексту: 

јавни путеви), обавља Предузеће за 

одржавање улица и путева «Сирмијум пут» 

д.о.о.  (у даљем тексту: Сирмијум пут). 

 Сирмијум пут  има статус управљача 

пута у складу са законом. 

  

Члан 7. 

 

 Изузетно од одредбе члана 6. ове 

одлуке, одржавање тротоара се поверава 

месним заједницама. 

 Месним заједницама се поверава и 

одржавање некатегорисаних путева 

(атарских). 

 Одржавање других јавних површина 

поверава се Сирмијум путу, уколико 

поверавање није извршено на другачији 

начин. 

 

II 
 

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

 

Члан 8. 

 

 У оквиру послова управљања јавним 

путевима Сирмијум пут обавља следеће 

послове: коришћење јавног пута 

(организовање и контрола наплате накнада 

за употребу јавног пута, вршење јавних 

овлашћења и сл.); заштита јавног пута; 

организовање и обављање стручних послова 

на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

заштити јавног пута; уступање радова на 

одржавању јавног пута; организовање 

стручног надзора  над изградњом 

,реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
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јавног пута уколико стручни надзор није 

одређен посебним актом; припрему 

података за планирање изградње, 

реконструкције, одржавања иа заштити 

јавног пута; означавање јавног пута и 

вођење евиденције о јавним путевима и о 

саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве. 

 Градска управа за инфраструктуру и 

имовину врши инвеститорске послове на 

изградњи нових путева и реконструкцији 

постојећих. 

  

 Управљање јавним путевима је 

делатност од општег интереса. 

 

Средњорочни план и годишњи програм 

 

Члан 9. 

 

 Скупштина града, у својству 

Скупштине друштва Сирмијум пут доноси 

средњорочни план изградње и 

реконструкције, одржавања и заштите 

јавних путева и годишњи програм радова на 

одржавању, заштити, изградњи и 

реконструкцији јавних путева. 

 Одржавање тротоара и 

некатегорисаних путева, у смислу члана 7. 

став 1. и 2. ове oдлуке, месне заједнице врше 

у складу са програмима које доносе. 

 

Вршење јавних овлашћења 

 

Члан 10. 

 

 Сирмијум путу, као управљачу пута, 

поверава се вршење јавних овлашћења која 

се односе на издавање: 

3 сагласности за изградњу, односно 

реконструкцију прикључка на јавни пут; 

4 сагласности за грађење, односно 

постављање водовода, канализације,  

топловода, железничке пруге и других 

сличних објеката, као и 

телекомуникационих и електро водова, 

инсталација, постројења и сл. на јавном 

путу;  

5 сагласности за грађење, односно 

постављање водовода, канализације, 
топловода, железничке  пруге и других 

сличних објеката, као и телекомуникационих 

и електро водова, инсталација, постројења и 

сл. у заштитном појасу  јавног пута; 
6 сагласности за измену саобраћајних 

површина пратећих садржаја јавног  

пута; 

7 сагласности за одржавање спортске 

или друге манифестације на јавном путу; 

8 посебне дозволе за обављање 

ванредног превоза на јавном путу и 

9 одобрења за постављање рекламних 

табли, рекламних паноа, уређаја за 
сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање на јавном путу, односно поред 

тог пута. 
 Акти из става 1. овог члана морају да 

садрже саобраћајно-техничке услове. 

 Сирмијум пут је дужан да одлучи по 

захтеву за издавање сагласности, дозволе и 

одобрења из става 1. овог члана решењем у 

року од осам дана од дана подношења 

захтева. 

 Против решења из става 3. овог 

члана, може се изјавити жалба Градском 

већу, у року од петнаест дана од дана 

достављања решења. 

 Сирмијум пут је дужан да о 

решењима донетим у вршењу јавних 

овлашћења води евиденцију. 

 

Члан 11. 

 

 Сирмијум пут, као управљач јавног 

пута, одговара за штету која настане 

корисницима јавног пута због пропуштања 

благовременог обављања појединих радова 

на редовном одржавању јавног пута 

прописаних законом, односно због извођења 

тих радова супротно прописаним 

техничкиим условима и начину њиховог 

извођења. 

 

III 

ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

Финансирање 

 

Члан 12. 

 

 Финансирање изградње и 

реконструкције, одржавања и заштите 

јавних путева обезбеђује се у складу са 

законом и овом oдлуком. 
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Накнада за употребу јавног пута 

 

 

Члан 13. 

 

 За употребу јавног пута плаћа се 

накнада, и то: 

- накнада за ванредни превоз; 

- накнада за постављање рекламних 

табли, рекламних паноа, уређaја 

за 

сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање на јавном путу, односно на 

другом земљишту које користи Сирмијум 

пут као управљач пута, у складу са 

прописима; 

- накнада за закуп делова 

земљишног појаса јавног пута; 

- накнада за закуп другог земљишта 

које користи Сирмијум пут као 

управљач пута; 

- накнада за постављање водовода, 

канализације, електричних, 

телефонских и 

телеграфских водова и сл. на јавном путу; 

- годишња накнада за коришћење 

комерцијалних објеката којима је 

омогућен 

приступ са јавног пута. 

 

Члан 14. 

 

 Висину и начин плаћања накнаде из 

члана 13. ове одлуке утврђује Сирмијум пут 

у Годишњем програму пословања уз 

сагласност Скупштине града. 

 

Члан 15. 

 

 Средства од наплаћене накнаде из 

члана 13. ове одлуке за употребу јавног 

пута, приход су управљача пута. 

 

Члан 16. 

 

 Средства од наплаћених накнада из 

члана 13. ове Одлуке користе се за 

изградњу, реконструкцију, одржавање и 

заштиту јавних путева, као и за трошкове 

коришћења и отплату кредита за наведене 

намене. 

Члан 17. 

 

 Ослобађање од плаћања накнаде из 

члана 13. ове Одлуке врши се у складу са 

Законом о јавним путевима. 

 

IV 

ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

Радови на јавном путу 

 

Члан 18. 

 

 Ради спречавања угрожавања 

стабилности јавног пута и обезбеђивањ 

услова за несметано одвијање саобраћаја и 

режим саобраћаја на јавном путу, носилац 

права службености на јавном путу, као и 

других права у складу са законом, може да 

изводи радове на јавном путу (грађење, 

односно постављање водовода, 

канализације, топловода, железничке пруге 

и других сличних објеката, као и 

телекомуникационих и електро водова, 

инсталација, постројења и сл.), само ако је за 

извођење тих радова прибавио сагласност 

Сирмијум пута. 

 

Изградња у заштитном појасу 

 

Члан 19. 

 

 У заштитном појасу, поред јавног 

пута ван насеља, забрањена је изградња 

грађевинских или других објеката, као и 

постављање постројења, уређаја и 

инсталација, осим изградње саобраћајних 

површина пратећих садржаја јавног пута, 

као и постројења, уређаја и инсталација који 

служе потребама јавног пута и саобраћаја на 

јавном путу, уколико није другачије 

одређено просторним и урбанистичким 

плановима. 

 У заштитном појасу из става 1. овог 

члана може да се гради, односно, поставља 

водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други сличан објекат, 

као и телекомуникациони и електро водови, 

инсталације постројења и сл. по претходно 

прибављеној сагласности из члана 10. став 1. 

тачка 3 ове одлуке. 
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 Сирмијум пут  је дужан да обезбеди 

контролу извођења радова из става 2. овог 

члана. 

 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних 

путева 

 

Члан 20. 

 

 Ограде, дрвеће и засади поред јавног 

пута подижу се тако да не ометају 

прегледност пута, не угрожавају безбедност 

саобраћаја и не ометају или спречавају 

радове на одржавању јавног пута. 

 

Зона потребне прегледности  

 

Члан 21. 

 

 На раскрсници јавног пута са другим 

путем и укрштања са железничком пругом у 

истом нивоу, морају се обезбедити зоне 

потребне прегледности у складу са 

прописима. 

 

 У зонама потребне прегледности 

забрањено је подизати засаде, ограде и 

дрвеће, остављати предмете и материјале, 

постављати постројења и уређаје и градити 

објекте, односно вршити друге радње које 

ометају прегледност јавног пута. 

 

Власник, односно, непосредни 

држалац земљишта, које се налази у зони 

потребне прегледности, дужан је да, на 

захтев Сирмијум пута, уклони засаде, 

ограде, дрвеће, предмете, материјале, 

постројења, уређаје и објекте из става 2. 

овог члана, у циљу обезбеђења прегледности 

јавног пута. 

 

Одржавање уграђених уређаја, 

инсталација и сл. 

 

Члан 22. 

 

 Лице које управља објектом, 

постројењем, уређајем, инсталацијом и 

водовима уграђеним у јавни пут дужно је да 

одржава тај објекат, постројење, уређај, 

инсталацију и вод, на начин којим се не 

оштећује, односно не угрожава безбедност 

саобраћаја или не омета одржавање јавног 

пута. 

 У случају оштећења, односно, квара 

објеката, постројења, уређаја, инсталација 

или водова из става 1. овог члана, лице које 

управља тим објектима дужно је да без 

одлагања приступи отклањању оштећења, 

односно квара и истовремено о предузетим 

радовима без одлагања обавести Сирмијум 

пут у складу са овом одлуком. 

 Лице из става 1. овог члана, 

отклањању оштећења, односно квара, којим 

се не оштећује јавни пут или не угрожава 

безбедност саобраћаја, приступа по 

претходно прибављеној сагласности 

Сирмијум пута. 

 Лице из става 1. овог члана, дужно је 

да у року од 3 дана по завршетку радова 

врати јавни пут у првобитно стање према 

условима Сирмијум пута. 

 Трошкове извођења радова из става 

2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења 

радова на враћању јавног пута у првобитно 

стање сноси лице из става 1. овог члана. 

 

Остављање грађевинског и другог 

материјала 

 

Члан 23. 

 

 Забрањено је остављање 

грађевинског и другог материјала поред 

јавног пута ако се тиме умањује 

прегледност. 

 

Прикључак прилазног пута на јавни пут 

 

Члан 24. 

 

 Прикључак прилазног пута на јавни 

пут може се градити уз сагласност Сирмијум 

пута и другог надлежног државног органа 

односно јавног предузећа. 

 

Сусед јавног пута 

 

Члан 25. 

 

 Сусед јавног пута дужан је да 

омогући слободно отицање воде и одлагање 

снега са јавног пута на његово земљиште, уз 

накнаду проузроковане штете. 
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 Сусед јавног пута дужан је да 

омогући прилаз јавном путу или путном 

објекту ради извођења радова на одржавању 

јавног пута или путног објекта, уз накнаду 

проузроковане штете. 

 Сирмијум пут је дужан да закључи 

уговор са суседом јавног пута да на 

суседовом земљишту изгради одводне 

канале и друге уређаје за одвођење воде од 

трупа пута, као и да постави привремене или 

сталне уређаје и регулације, односно 

подигне засаде за заштиту јавног пута и 

саобраћаја на њему од снежних наноса, 

сметова, буке, заслепљујућих ефеката и 

других штетних утицаја, ако се исти не могу 

изградити, поставити, односно подићи на 

јавном путу. 

 Одредбе става 1. до 3. овог члана 

сходно се примењују и на власнике, односно 

непосредне држаоце земљишта, у случају 

када се њихово земљиште користи у исте 

сврхе. 

 

Члан 26. 

 

 Ради заштите јавног пута од спирања 

и одроњавања, Сирмијум пут  је дужан, ако 

природа земљишта допушта, да косине 

усека, засека и насипа, као и земљишни 

појас, озелени травом, украсним шибљем и 

другим растињем, тако да се не омета 

прегледност на јавном путу. 

 

 Засади из става 1. овог члана морају 

се уредно одржавати и обнављати. 

 

Постављање рекламних натписа 

 

Члан 27. 

 

 Рекламне табле, рекламни панои, 

уређаји за сликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање (у даљем 

тексту: натписи), могу се постављати на 

општинском путу и поред тог пута, ван 

насељеног места, на удаљености од пет 

метара, мерено са спољне стране од ивице 

коловоза. 

Постављање натписа врши се на 

основу решења о одобрењу из члана 10. став 

1. тачка 7. ове одлуке. 

 Тип, изглед, величина, потребна 

документација, рок на који се постављање 

натписа одобрава, као и ближи услови за 

постављање, утврђују се у складу са 

посебном одлуком којом се уређује 

постављање мањих монтажних и других 

објекта. 

 Сирмијум пут   је дужан да о издатим 

одобрењима обавештава надлежног 

инспектора. 

 Натписе је дужно да одржава лице 

које је тражило њихово постављање. 

 По истеку рока важења одобрења за 

постављање натписа, лице које је поставило 

натпис је дужно да га уклони и врати заузету 

површину у првобитно стање у складу са 

овом одлуком. 

 

Забране 

 

Члан 28. 

 

 На јавном путу забрањено је 

нарочито: 

1. привремено или трајно заузимање 

пута; 

2. извођење радова на путу који нису у 

вези са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом пута; 

3. извођење радова носилаца права 

службености и других права 

установљених  

на путу, којима се оштећује пут или 

угрожава несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја; 

4. испуштање вода, отпадних вода и 

других течности на пут; 

5. спречавање отицања вода са пута, а 

посебно из путног јарка и из 

пропуста  

кроз труп пута и спречавање даљег 

отицања вода ка њиховим 

реципиентима; 

6. просипање, остављање или бацање 

материјала, предмета и смећа на пут; 

7. замашћивање пута мазивима или 

другим сличним материјама; 

8. постављање и коришћење светла или 

других светлосних уређаја на путу и 
поред пута, којима се омета одвијање 

саобраћаја на путу; 
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9. орање и извођење других 

пољопривредних радова на 

банкинама, косинама и земљишном 

појасу; 
10. вучење предмета, материјала, оруђа и 

других врста терета по путу (греде, 
балвани, гране, камени блокови, плугови 

дрљаче и сл.); 
11. спуштање низ косине засека, усека и 

насипа пута, дрвене грађе, дрва за 
огрев, камења и другог материјала; 

12. паљење траве и другог растиња на 

путу, као и отпадних предмета и 

материјала; 

13. наношење блата са прилазног пута на 

пут; 

14. пуштање стоке на пут без надзора, 

напасање и напајање стоке на путу; 

15. окретање запреге, трактора, плуга и 

других пољопривредних машина и 

        оруђа на путу; 

16. кочење запрежних возила 

спречавањем окретања точкова; 

17. укључивање возила на пут и 

искључивање са пута ван прикључка 

или укрштаја и наношење блата на пут; 

18. заустављање или остављање возила 

којим се омета коришћење пута; 

19. свако чињење којим се оштећује или 

би се могао оштетити пут или 

ометати одвијање саобраћаја на путу. 

 

Члан 29. 

 

 На јавном путу и његовом заштитном 

појасу није дозвољено подизати споменике, 

постављати крајпуташе и друге спомен-

знакове, продавати производе, односно 

предузимати друге радње којима се 

угрожава безбедност саобраћаја. 
 

Захтев инспектору 
 

Члан 30. 
 

 Сирмијум пут је дужан да у 

обављању послова заштите јавног пута, 

свакодневно спроводи активности на 

утврђивању заузећа јавног пута, бесправног 

извођења радова  

на јавном путу и у заштитном појасу и свих 

других чињења којима се битно оштећује, 

или би се могао оштетити јавни пут или 

ометати одвијање саобраћај на јавном путу. 

 У случајевима из члана 1. овог члана, 

Сирмијум пут  је дужан да, без одлагања, 

поднесе писмени захтев који се заснива на 

тачном, потпуном и одређеном чињеничном  

стању надлежном инспектору, ради 

предузимања инспекцијских мера, уз који је 

дужан да достави ситуациони план издат од 

надлежног органа, односно овлашћеног 

лица, у случајевима када је тај план подесно 

доказно средство за утврђивање чињеничног 

стања. 

 

Члан 31. 

 

 Сирмијум пут покреће поступак код 

градског органа надлежног за послове 

саобраћаја за ограничавање коришћења 

јавног пута, ако је јавни пут у таквом стању 

да: 

- саобраћај није могућ или је могућ 

саобраћај појединих врста возила; 

- саобраћај појединих врста возила 

може бити штетан за јавни пут и 

- то захтевају основани разлози 

који се односе на заштиту јавног 

пута и безбедност саобраћаја. 

Истовремено са покретањем поступка 

из става 1. овог члана, управљач јавног пута 

предузима мере обезбеђења јавног пута 

постављањем припадајуће саобраћајне 

сигнализације и о предузетим мерама 

обавештава министарство надлежно за 

унутрашње послове и јавност путем 

средстава јавног информисања. 
 

Ванредни превоз 
 

Члан 32. 
 

 Превоз возилом које само или са 

теретом премашује прописима дозвољено 

осовинско оптерећење, укупну масу, 

ширину, дужину или висину, сматра се 

ванредним превозом у смислу закона и ове 

одлуке. 

Ванредни превоз у превозу у 

друмском саобраћају на територији Града, 

може се обављати на јавном путу на основу 

посебне дозволе коју издаје Сирмијум пут за 
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сваки појединачни превоз, на захтев 

превозника. 

 Дозволом за ванредни превоз 

одређује се начин и услови превоза, као и 

износ накнаде за ванредни превоз. 

 О издатим дозволама Сирмијум пут 

писмено обавештава градску управу 

надлежну за саобраћај. 
 

Захтев за издавање дозволе 

 

Члан 33. 
 

 У захтеву за издавање дозволе за 

ванредни превоз, подносилац захтева мора 

навести: 

1. време превоза, 

2. трасу кретања, 

3. тежину и димензије возила и 

осовински притисак, 

4. дозвољена носивост у кг, 

5. врста терета који се превози. 

Уз захтев се прилаже фотокопија 

саобраћајне дозволе за возило којим ће се 

вршити ванредни превоз и по потреби друга 

документа. 
 

Ванредни превоз без издате дозволе 
 

Члан 34. 
 

 Ванредни превоз може да се обавља 

на јавном путу без издате дозволе из члана 

32. ове Одлуке, ако се тај превоз обавља 

ради интервенције приликом елементарних 

и других непогода, као и за потребе одбране 

земље. 

 Лице које обавља ванредни превоз из 

става 1. овог члана, дужно је да пре почетка 

обављања ванредног превоза, обављање тог 

превоза усклади са Сирмијум путом. 

 Лице из става 2. овог члана које 

обавља ванредни превоз из става 1. овог 

члана, дужно је да о обављању тог превоза 

обавести орган надлежан за унутрашње 

послове. 
 

Контрола ванредног превоза 
 

Члан 35. 

 

 Контролу ванредног превоза, као и 

контролу највећих дозвољених осовинских 

оптерећења, укупне масе и димензије 

возила, која саобраћају на јавном путу, врши 

саобраћајни инспектор.  

 Возило којим се обавља ванредни 

превоз без посебне дозволе из члана 32. ове 

Одлуке, искључује из саобраћаја на јавном 

путу саобраћајни инспектор и одређује 

место паркирања возила до прибављања 

посебне дозволе. 

 За време трајања искључења из 

саобраћаја, забрањено је коришћење возила 

које је у вршењу контроле искључено из 

саобраћаја. 

 

Обављање ванредног превоза 

 

Члан 36. 

 

 Лице које обавља ванредни превоз 

дужно је да тај превоз обавља у складу са 

дозволом из члана 32. ове одлуке. 

 Лице које обавља ванредни превоз 

дужно је да надокнади  Сирмијум путу  

штету причињену обављањем ванредног 

превоза на јавном путу. 

 

Прекомерно коришћење јавног пута 

 

Члан 37. 

 

 Под прекомерним коришћењем 

јавног пута, односно његовог дела, 

подразумева се: 

6. учешће возила која одступају од 

утврђеног режима саобраћаја на 

одређеном јавном путу, односно 

његовом делу; 
7. привремено или трајно учешће 

теретних возила са више од 50% у 

свим  

извршеним превозима терета на одређеном 

јавном путу или његовом делу за потребе 

лица које изводи радове на изградњи или 

реконструкцији или обавља привредну 

делатност чија природа захтева тако 

извршене превозе (експлоатација камена, 

минерала, угља, дрвета и сл.). 

 Учешће теретних возила лица које 

изводи радове, односно обавља привредну 

делатност, утврђује Сирмијум пут на основу 

просечног годишњег дневног собраћаја 

теретних возила  носивости више од 11,5 
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тона и то најмање четвероструким бројањем 

саобраћаја на изворној – циљној локацији. 

 Лице из става 1. овог члана, дужно је 

да надокнади штету Сирмијум путу као 

управљачу пута, причињену грубом 

непажњом. 

 
 

Уклањање онеспособљеног возила и 

терета 
 

Члан 38. 
 

Возило које се онеспособи за даљу 

вожњу, као и терет који је пао са возила, 

ималац возила, односно терета, дужан је да 

уклони са трупа јавног пута одмах, а 

најкасније у року од 2 часа од тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања 

терета. 

 Ако ималац возила или терета не 

изврши уклањање у року из става 1. овог 

члана, уклањање ће извршити Сирмијум пут 

најкасније у року од 12 часова од тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања 

терета, о трошку имаоца возила, односно 

терета. 

 Возило које се онеспособи за даљу 

вожњу, као и терет који је пао са возила, 

ималац возила, односно терета, дужан је да 

уклони са земљишног појаса јавног пута 

одмах, а најкасније у року од 12 часова од 

тренутка онеспособљавања возила, односно 

падања терета, о трошку имаоца возила, 

односно терета. 

 Ако ималац возила или терета не 

изврши уклањање у року из става 3. овог 

члана, уклањање ће извршити Сирмијум пут 

најкасније у року од 24 часа од тренутка 

онеспособљавања возила, односно падања 

терета о трошку имаоца возила, односно 

терета. 

 Уклањање возила, односно терета, са 

трупа или земљишног појаса јавног пута из 

става 1. до 4. овог члана мора се извршити 

тако да се не нанесе штета јавном путу. 

 Уклањање заустављеног или 

остављеног возила којим се омета 

коришћење јавног пута, извршиће се на 

начин прописан одредбама става 1. до 5. 

овог члана. 

 

Члан 39. 

 

 Сирмијум пут  је, као управљач пута, 

дужан да благовремено и на погодан начин 

обавештава јавност и кориснике локалних 

путева о стању и проходности тих путева, а 

у случају ограничења, обуставе и забране 

саобраћаја на јавном путу, у року од 48 

часова пре почетка примене наведених мера. 
 

V 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
 

Одржавање јавног пута 
 

Члан 40. 
 

 Под одржавањем јавног пута, у 

смислу ове Одлуке, сматрају се радови 

утврђени законом и овом Одлуком, којима 

се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај 

и чува употребна вредност пута. 

 Сирмијум пут  је дужан да при 

извођењу радова из става 1. овог члана 

обезбеди несметан саобраћај и чува 

употребну вредност пута. 

 Одржавање јавног пута обухвата 

редовно, периодично и ургентно одржавање 

у складу са законом и овом Одлуком. 
 

Радови на редовном одржавању 

 

Члан 41. 
 

 Радови на редовном одржавању 

јавног пута јесу: 

- преглед, утврђивање и оцена стања пута 

и путног објекта; 

- местимично поправљање коловозне 

конструкције и осталих елемената трупа 
пута;  

- чишћење коловоза и осталих елемената 

пута у границама земљишног појаса; 

- уређење банкина; 

- уређење и очување косина насипа, усека 

и засека; 

- чишћење и уређење јаркова, ригола, 

пропуста и других делова система за 
одводњавање пута; 

- поправка путних објеката; 

- постављање, замењивање, допуњавање 

и обнављање саобраћајне сигнализације; 

- чишћење саобраћајне сигнализације; 
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- постављање, замењивање, допуњавање 

и обнављање опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута, собраћаја и 

околине; 
- чишћење опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута, саобраћаја и 
околине; 

- кошење траве и уређивање зелених 

површина на путу и земљишном појасу; 

- чишћење снега и леда са коловоза 

јавног пута и саобраћајних површина 
аутобуских стајалишта, паркиралишта, 

банкина, ригола. 
 

Правилник о редовном, периодичном и 

ургентном одржавању 

 

Члан 42. 

 

 Градска управа надлежна за послове 

саобраћаја доноси Правилник о редовном, 

периодичном и ургентном одржавању јавног 

пута, на предлог Сирмијум пута. 

Правилником из става 1. ове одлуке 

ближе се уређују врсте радова, технички 

услови и начин извођења радова. 

 

Отклањање последица од елементарних 

непогода 
 

Члан 43. 
 

 У случају прекида саобраћаја због 

елементарних непогода, Сирмијум пут 

поступа на основу посебног плана за 

отклањање последица од елементарних 

непогода. 
 

VI 

ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ 

САОБРАЋАЈА 
 

Техничко регулисање саобраћаја 
 

Члан 44. 
 

 Техничко регулисање саобраћаја на 

општинским путевима и улицама у 

насељима обавља градска управа надлежна 

за послове саобраћаја. 

 Орган из става 1. овог члана је дужан 

да, приликом техничког регулисања 

саобраћаја из своје надлежности, одлуку 

усклади са начином техничког регулисања 

саобраћаја на државном путу.  
 

Члан 45. 
 

 Под техничким регулисањем 

саобраћаја подразумевају се све мере и 

акције којима се утврђује режим саобраћаја 

у редовним условима и у условима радова 

на путу, а нарочито: усмеравање и вођење 

саобраћаја, управљање брзинама у функцији 

густине саобраћајног тока, ограничење 

брзине у функцији стања коловоза и 

временских услова, одређивање 

једносмерних путева и улица, утврђивање 

путева и улица у којима се забрањује 

саобраћај или саобраћај одређене врсте 

возила, ограничење брзине кретања за све 

или поједине категорије возила, одређивање 

простора за паркирање и заустављање 

возила, снабдевање, усмеравање и 

преусмеравање корисника, одређивање 

безбедног и ефикасног начина регулисања 

саобраћаја на раскрсницама, локација 

аутобуских стајалишта, дозвољена 

осовинска оптерећења, ради заштите 

животне средине и сл. 

 Саобраћајно-техничким мерама у 

насељу уређује се режим саобраћаја у 

редовним условима и у току радова на путу, 

а нарочито: усмеравање транзитног, 

теретног, бициклистичког, пешачког 

саобраћаја, утврђивање путева и улица 

намењених јавном превозу путника, начин 

коришћења саобраћајних трака за возила 

јавног превоза путника, ограничење брзине 

за све или поједине категорије возила, 

одређивање једносмерних улица, пешачких 

зона, зона успореног собраћаја, Зона 30, зона 

школе, зона заштите животне средине, 

одређивање безбедног и ефикасног начина 

регулисања саобраћаја на раскрсницама, 

одређивање простора за паркирање и 

заустављање возила, снабдевање, 

усмеравање и преусмеравање корисника и 

слично. 

 За спровођење утврђеног режима 

саобраћаја мора се израдити саобраћајни 

пројекат и на путу поставити саобраћајна 

сигнализација према пројекту. 

 Саобраћајни пројекат израђује 

Сирмијум пут. 
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Члан 46. 
 

 Решење о давању сагласности на 

саобраћајни пројекат из члана 45. ове 

Одлуке доноси градска управа надлежна за 

послове саобраћаја на основу претходно 

прибављеног мишљења Комисије за 

техничко регулисање  и безбедност 

саобраћаја  (у даљем тексту: Комисија). 
 

Комисија за техничко регулисање и 

безбедност саобраћаја 
 

Члан 47. 
 

 Комисију из члана 46. ове Одлуке 

образује Градоначелник Града Сремска 

Митровица. 

 Комисија се образује на период од 

четири године, а чини је председник, четири 

члана и секретар. 
  

Задатак Комисије 
 

Члан 48. 

 

 Задатак Комисије је да прегледа 

саобраћајни пројекат, сачини записник са 

стручним мишљењем и исти достави 

градској управи надлежној за послове 

саобраћаја. 

 Уколико Комисија има примедби на 

урађен саобраћајни пројекат, пре 

достављања записника са стручним 

мишљењем из става 1. овог члана, примедбе 

доставља Сирмијум путу  који је дужан да 

поступи по истим. 

 Задатак Комисије је такође, да прати 

стање безбедности саобраћаја на путевима и 

иницира и предлаже предузимање 

одговарајућих мера у циљу побољшања 

безбедности саобраћаја. 

 

Постављање саобраћајне сигнализације 
 

Члан 49. 

 

 Сирмијум пут поставља, замењује, 

допуњује и обнавља саобраћајну 

сигнализацију, опрему пута и објекте и 

опрему за заштиту пута, саобраћаја и 

околине, на основу саобраћајног пројекта на 

који је дата сагласност у складу са овом 

одлуком.  

 

Чување саобраћајног пројекта 

 

Члан 50. 

 

 Обавезу чувања саобраћајног 

пројекта из члана 45. став 3. ове одлуке има 

Сирмијум пут  и градска управа надлежна за 

послове саобраћаја. 

 

Спортске и друге приредбе на путу  

 

Члан 51. 

 

 Забрањено је одржавање спортских 

или других приредби на јавном путу. 

 Изузетно, спортска или друга 

приредба на путу се може одржати када 

територијално надлежна организациона 

јединица Министарства унутрашњих 

послова изда дозволу за њено одржавање. 

 Уколико је приликом одржавања 

спортских или других приредби на путу 

потребно обуставити саобраћај дозвола из 

става 2. овог члана се може издати уз 

претходну сагласност градске управе 

надлежне за послове саобраћаја. 

Градска управа надлежна за послове 

саобраћаја ће пре давања сагласности из 

става 3. овог члана тражити сагласност 

Сирмијум пута као управљача јавног пута на 

коме се захтева одржавање спортске или 

друге манифестације  

 

Забрана саобраћаја 

 

Члан 52. 

 

 Градска управа надлежна за послове 

саобраћаја, забраниће решењем саобраћај 

или саобраћај одређене врсте возила на 

јавном путу, његовом делу или путном 

објекту у складу са овом Одлуком (промена 

режима саобраћаја), на предлог Сирмијум 

пута, а по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије, у следећим 

случајевима: 

1. ако се јавни пут налази у таквом 

стању да се на њему не може 

одвијати саобраћај или се не може 
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одвијати саобраћај одређене врсте 

возила; 
2. ако би учешће одређених врста 

возила у саобраћају наносило 

штету јавном путу, његовом делу 

или путном објекту; 
3. ако то захтева извођење радова на 

реконструкцији и одржавању 

јавног пута; 

4. ако то захтевају други разлози 

заштите јавног пута и безбедности 

саобраћаја на јавном путу; 

5. као и у другим случајевима када је 

потребно извршити промену 

режима саобраћаја; 

 Општа забрана саобраћаја на јавном 

путу, његовом делу или путном објекту, 

може бити привремена, а забрана саобраћаја 

за одређене врсте возила на јавном путу, 

његовом делу или путном објекту, може 

бити привремена или стална. 

 Решење из става 1. овог члана 

извршава Сирмијум пут. 

 

VII 

РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА И 

ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Раскопавање 

 

Члан 53. 

 

 Под раскопавањем јавног пута и 

друге јавне површине, у смислу ове oдлуке, 

подразумева се извођење радова на јавном 

путу и другој јавној површини, у циљу 

изградње и поправке подземних и 

надземних инсталација, односно комуналне 

инфраструктуре, као и прикључење правних 

и физичких лица на поједине системе 

инфраструктуре. 

 

Раскопавање на основу грађевинске 

дозволе 

 

Члан 54. 

 

 Раскопавање јавног пута и друге 

јавне површине врши се на основу 

прибављене грађевинске дозволе, уколико је 

за такву врсту радова по прописима о 

планирању и изградњи потребно 

прибављање грађевинске дозволе, а када је у 

питању јавни пут и прибављене 

одговарајуће сагласности из члана 10. ове 

Одлуке. 

 Пре почетка извођења радова 

инвеститор из члана 1. ове Одлуке је дужан 

да писмено обавести надлежну инспекцију и 

Сирмијум пут о почетку извођења радова, 

као и року завршетка изградње. 

 

Одобрење за раскопавање 

 

Члан 55. 

 

 Уколико за планирану врсту радова 

на јавном путу и другој јавној површини 

није потребно прибављање грађевинске 

дозволе, раскопавање се врши на основу 

прибављеног одобрења за раскопавање. 

 Одобрење за раскопавање из става 1. 

овог члана на захтев физичког и правног 

лица (у даљем тексту: инвеститор), издаје 

решењем градска управа надлежна за 

урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката. 

 Решењем из претходног става, 

утврђује се нарочито: подаци о инвеститору, 

разлог раскопавања, место, начин и време 

раскопавања, рок и начин враћања 

раскопаног јавног пута и друге јавне 

површине у првобитно стање. 

 На решење из става 2. овог члана 

може се уложити жалба Градском већу у 

року од 15 дана од дана пријема решења. 

 

Захтев за прибављање одобрења за 

раскопавање 

 

Члан 56. 

 

 У захтеву за прибављање одобрења за 

раскопавање инвеститор је дужан да наведе 

разлоге раскопавања и у зависности од тога 

приложи одговарајуће доказе. 

 Уз захтев за прибављање одобрења за 

раскопавање јавног пута инвеститор 

обавезно прилаже одговарајућу сагласност 

из члана 10. ове Одлуке. 

 Уз захтев за прибављање одобрења за 

раскопавање друге јавне површине 

инвеститор обавезно прилаже услове за 

раскопавање. 
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Члан 57. 
 

 Уколико раскопавање јавног пута и 

друге јавне површине захтева промену 

режима саобраћаја, инвеститор мора да 

изради саобраћајни пројекат за постављање 

привремене саобраћајне сигнализације и да 

прибави решење о давању сагласности у 

складу са овом Одлуком и исто приложи уз 

захтев из претходног члана. 
 

Услови за раскопавање 
 

Члан 58. 
 

 Услове за раскопавање из члана 56. 

став 3. ове одлуке израђује Сирмиум пут  и 

они садрже нарочито: 

8. место на коме се врши раскопавање; 

9. начин и време раскопавањ и место 

депоновања ископаног материјала; 

10. начин обележавања градилишта; 

11. начин регулисања саобраћаја 

(одвијање саобраћаја у време 

раскопавања, прилаз објекту и сл.), 

односно потребу израде саобраћајног 

пројекта у складу са овом Одлуком; 

12. начин и време довођења раскопане 

јавне површине у првобитно стање и 

13. друге потребне услове у зависности од 

врсте радова и јавне површине која се 

раскопава. 
 

Постављање привремене сигнализације 
 

Члан 59. 
 

 Пре отпочињања радова на 

раскопавању извођач радова је дужан да 

постави привремену саобраћајну 

сигнализацију и обезбеди место на коме се 

изводе радови и исту одржава током 

извођења радова, а након завршетка радова, 

односно враћања јавног пута, односно друге 

јавне површине у првобитно стање, исту 

уклони. 
 

Хитне интервенције 

 

Члан 60. 

 

 Изузетно од одредаба члана 55. ове 

Одлуке, у случају потребе за хитним 

интервенцијама, ради отклањања квара на 

објектима комуналне инфраструктуре и 

другим инсталацијама, које не траје дуже од 

24 сата, инвеститор може отпочети 

раскопавање и без прибављеног одобрења за 

раскопавање, под условом да о томе 

обавести комуналну инспекцију и Сирмијум 

пут. 

Инвеститор из става 1. овог члана, 

дужан је да у року од 3 дана по завршетку 

радова врати јавни пут и другу јавну 

површину у првобитно стање према 

условима Сирмијум пута. 

 

VIII 

ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ 

 

Стручна контрола 

 

Члан 61. 

 

 Стручну контролу над извођењем 

радова који захтевају раскопавање јавног 

пута и друге јавне површине врши 

Сирмијум пут. 

 Ако Сирмијум пут утврди да се 

инвеститор, односно извођач радова не 

придржава саобраћајно-техничких услова 

садржаних у одговарајућој сагласности из 

члана 10. ове одлуке, односно услова за 

раскопавање из члана 58. ове одлуке, 

обавестиће о томе надлежног инспектора 

ради предузимања одговарајућих мера. 

 

Враћање у првобитно стање јавног пута и 

друге јавне површине 

 

Члан 62. 

 

 Враћање у првобитно стање јавног 

пута, саобраћајне сигнализације и опреме, 

оштећених приликом извођења радова на 

јавном путу, врши инвеститор уз стручну 

контролу Сирмијум пута, с тим да враћање 

завршног слоја коловоза врши искључиво 

Сирмијум пут. 

 Враћање у првобитно стање друге 

јавне површине врши инвеститор уколико 

посебном одлуком није другачије уређено. 

 Трошкове из става 1. и 2. овог члана 

сноси инвеститор. 
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Члан 63. 

 

 При враћању јавног пута у првобитно 

стање, уколико се ради о раскопаној једној 

саобраћајној траци, завршни слој се 

поставља на целу ширину саобраћајне траке 

у дужини раскопавања. Код раскопавања на 

тротоару, хабајући слој се поставља на 

укупну ширину тротоара. 

 Код раскопавања у попречном 

профилу коловоза и тротоара, завршни слој  

се поставља у нивоу постојећег завршног 

слоја, у ширини која обухвата ширину 

раскопавања и по један метар лево и десно 

од ивице раскопавања. 

 

Радови на новоизграђеним јавним 

путевима 

 

Члан 64. 

 

 На новоизграђеним јавним путевима 

није дозвољено раскопавање у гарантном 

року од 2 године, изузев ако је у питању 

хитна интервенција у смислу ове Одлуке. 

 

Квалитет изведених радова 

 

Члан 65. 

 

 Квалитет изведених радова на 

затрпавању и збијању рова, као и на оправци 

коловозне и тротоарске конструкције 

(завршни слој) мора да гарантује трајност у 

року од најмање 2 године од дана завршетка 

радова. 

 У случају да у гарантном року дође 

до слегања рова, наступе оштећења и 

деформације на коловозном и тротоарском 

застору, поправку насталих оштећења и 

деформација у гарантном року ће извршити  

о трошку инвеститора, чијом кривицом је 

због неквалитетног рада настала 

деформација и оштећење. 

 

Обавештавање о завршетку радова 

 

Члан 66. 

 

 Извођач радова је дужан да, у року од 

24 часа од завршетка радова, обавести 

Сирмијум пут, а постављену сигнализацију 

за обезбеђење градилишта не сме да уклони 

пре завршетка радова на враћању јавног 

пута у првобитно стање. 

 

 

Депоновање средстава 

 

Члан 67. 

 

Пре издавања грађевинске дозволе, 

односно пре издавања одобрења за 

раскопавање јавног пута из члана 55. ове 

одлуке, инвеститор је дужан да на рачун 

Сирмијум пут  депонује средства у висини 

предрачунске вредности трошкова 

потребних за довођење јавног пута у 

првобитно стање. 

 Грађевинска дозвола, односно 

одобрење за раскопавање јавног пута из 

претходног става, издаће се када подносилац 

захтева поднесе доказ да је на рачун 

Дирекције депоновао средства у висини 

предрачунске вредности трошкова 

потребних за довођење јавног пута у 

првобитно стање.  

 

 

Коначни обрачун 

 

Члан 68. 

 

 По завршетку радова на враћању 

јавног пута у првобитно стање, у смислу ове 

одлуке, Сирмијум пут  са инвеститором 

сачињава записник и након тога коначни 

обрачун трошкова и доставља га 

инвеститору ради регулисања међусобних 

потраживања. 

 

Члан 69. 

 

 Одредбе ове одлуке које се односе на 

враћање у првобитно стање, сходно се 

примењују и на враћање других јавних 

површина, уколико другим прописима није 

другачије уређено. 

 

Члан 70. 

 

 Одредбе ове Одлуке које се односе на 

јавне путеве, сходно се примењују и на 

некатегорисане путеве. 
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IX 

НАДЗОР 

 

Надзор 

 

Члан 71. 

 

 Надзор над спровођењем ове одлуке  

и других општих аката донетих на основу 

ове одлуке врши градска управа надлежна за 

послове саобраћаја и комуналне делатности.  

 

Инспекцијски надзор 

 

Члан 72. 

 

 Инспекцијски надзор над 

спровођењем одредаба ове одлуке врши 

саобраћајни инспектор, а у делу који се 

односи на одржавање јавних путева као 

комуналне делатности и раскопавање јавних 

путева и других јавних површина и 

комунални инспектор (у даљем тексту: 

надлежни инспектор). 

 

 У вршењу инспекцијског надзора над 

применом одредаба ове одлуке које се 

односе на заштиту јавних путева, надлежни 

инспектор има права, дужности и 

овлашћења републичког инспектора за 

државне путеве утврђене законом. 

 

Члан 73. 

 

 Уколико инвеститор отпочне 

раскопавање јавног пута или друге јавне 

површине супротно одредбама ове одлуке, 

надлежни инспектор ће решењем 

обуставити радове и наредити да се јавни 

пут, односно друга јавна површина доведе у 

првобитно стање према условима Сирмијум 

пута. 

 

Члан 74. 

 

 Уколико инвеститор по завршетку 

раскопавања јавног пута или друге јавне 

површине, исти не доведе у првобитно 

стање у року и на начин утврђен у 

сагласности из члана 53., односно одобрењу 

за раскопавање из члана 55. ове одлуке, 

надлежни инспектор ће решењем наредити 

довођење јавног пута или друге јавне 

површине у првобитно стање у примереном 

року под претњом принудног извршења о 

трошку инвеститора. 

 

Решење инспектора 

 

Члан 75. 

 

 Против решења надлежног 

инспектора може се изјавити жалба 

Градском већу у року од 15 дана од дана 

достављања. 

 Жалба изјављена против решења из 

става 1. овог члана не одлаже извршење 

решења. 

 

Одржавање комуналног реда 

 

Члан 76. 

 

 Контролу и одржавање комуналног 

реда у овој области обавља комунална 

полиција. 

 Комунални полицајац је овлашћен да 

у вршењу комунално полицијских послова, 

присуством на лицу места: 

 -спречава нарушавање комуналног 

реда прописаног овом Одлуком; 

 -успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом; 

 -издаје прекршајни налог за 

прекршаје за које је предвиђена новчана 

казна у фиксном износу, у складу са 

одредбама ове одлуке и закона о 

прекршајима; 

 -предузима друге мере у складу са 

својим овлашћењима прописаним законом. 

 

X 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 77. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 100.000,00 динара  казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

 подиже ограде, дрвеће и засаде 

поред јавног пута супротно члану 

28. став 1 тачка 9 ове одлуке; 
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 објектом, постројењем, уређајем, 

инсталацијом и водовима којима 

управља, уграђеним у јавни пут, 

поступа супротно члану 28. став 1 

тачка 2 ове одлуке; 

 гради прикључак на јавни пут без 

сагласности Сирмијум пута ; 

 привремено или трајно заузима 

јавни пут супротно члану 28. став 

1 тачка 1 ове одлуке; 

 изводи радове на локалном путу 

који нису у вези са изградњом, 

реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом пута супротно члану 28. 

став 1 тачка 2 ове одлуке; 

 као носилац права службености и 

других права установљених на 

јавном путу изводи радове којима 

се оштећује пут или угрожава 

несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја супротно члану 28. 

став 1 тачка 3 ове одлуке; 

 спречава отицање воде са пута, а 

посебно из путног јарка и из 

пропуста кроз труп пута и 

спречава даље отицање вода ка 

њиховим реципиентима супротно 

члану 28. став 1 тачка 5 ове 

одлуке; 

 поставља или користи светла или 

друге светлосне уређаје на путу и 

поред јавног пута, којима се омета 

одвијање саобраћаја на јавном 

путу супротно члану 28. став 1 

тачка 8 ове одлуке; 

 оре и изводи друге 

пољопривредне радове на 

банкинама, косинама и 

земљишном појасу супротно 

члану 28. став 1 тачка 9 ове 

одлуке; 

 спушта низ косине засека, усека и 

насипа пута, дрвену грађу, дрва за 

огрев, камење и други материјал 

супротно члану 28. став 1 тачка 11 

ове одлуке; 

 друго чињење којим се оштећује 

или би се могао оштетити пут или 

ометати одвијање саобраћаја на 

путу супротно члану 28. став 1 

тачка 19 ове одлуке; 

 на јавни пут или његов заштитни 

појас поставља споменике, 

крајпуташе и друге спомен 

знакове, односно предузима друге 

радње којима се угрожава 

безбедност саобраћаја  

 обавља ванредни превоз без 

посебне дозволе; 

 поступи супротно члану 56 ове 

одлуке; 

 ако у року од три дана по 

завршетку радова на хитној 

интервенцији не врати јавни пут, 

односно другу јавну површину у 

првобитно стање у складу са овом 

одлуком ; 

 ако не поступи по налогу 

надлежног инспектора. 

 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 20.000,00  динара казниће се за прекршај 

из става 1. овог члана и одговорно лице у 

правном лицу. 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 50.000,00 динара казниће се предузетник 

ако учини прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 15.000,00 динара  казниће се за прекршај 

из става 1. овог члана физичко лице. 

 

Члан 78. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице или предузетник ако: 

1. оставља грађевински и други 

материјал поред јавног пута тако 

да умањује прегледност на јавном 

путу супротно члану 28. став 1 

тачка 6 ове одлуке; 

2. поставља рекламне натписе на 

јавном путу или поред тог пута 

без решења о одобрењу или 

супротно издатом одобрењу  

3. испушта воду, отпадне воде и 

друге течности на јавни пут 

супротно члану 28. став 1 тачка 4 

ове одлуке;; 

4. просипа, оставља или баца 

материјал, предмете и смеће на 
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јавни пут супротно члану 28. став 

1 тачка 6 ове одлуке; 

5. замашћује локални пут мазивима 

или другим сличним материјама 

супротно члану 28. став 1 тачка 7 

ове одлуке; 

6. вуче предмете, материјале, оруђа 

и друге врсте терета по локалном 

путу (греде, балвани, гране, 

камени блокови, плугови, дрљаче 

и сл.), супротно члану 28. став 1 

тачка 10 ове одлуке;; 

7. пали траву и друго растиње на 

јавном путу, као и отпадне 

предмете и материјале супротно 

члану 28. став 1 тачка 12 ове 

одлуке;; 

8. наноси блато са прилазног пута на 

јавни пут супротно члану 28. став 

1 тачка 13 ове одлуке;; 

9. пушта стоку на локални пут без 

надзора, напасање и напајање 

стоке на јавном путу супротно 

члану 28. став 1 тачка 14 ове 

одлуке;; 

10. окреће запрегу, трактор, плуг и 

друге пољопривредне машине и 

оруђа на јавном путу супротно 

члану 28. став 1 тачка 15 ове 

одлуке; 

11. кочи запрежна возила 

спречавањем окретања точкова 

супротно члану 28. став 1 тачка 16 

ове одлуке;; 

12. укључује возила на пут и 

искључује са јавног пута ван 

прикључка или укрштаја и наноси 

блато на пут супротно члану 28. 

став 1 тачка 17 ове одлуке;; 

13. зауставља или оставља возила 

којима се омета коришћење јавног 

пута супротно члану 28. став 1 

тачка 18 ове одлуке;; 

14. отпочне раскопавање јавног пута, 

односно друге јавне површине 

супротно члану 51. и 52. ове 

одлуке. 

 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 15.000,00  динара казниће се за прекршај 

из става 1. овог члана и одговорно лице у 

правном лицу 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 10.000,00 динара  казниће се за прекршај 

из става 1. овог члана физичко лице. 

 

XI 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о општинским 

путевима и улицама на територији Града 

Сремска Митровица („Службени лист Града 

Сремска Митровица“ број 8/2013 и 2/2015). 

 

Члан 80. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 344-329/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАД 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

234. 

 

 

На основу члана 7 и 32, тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 3, став 

2 и 3 и члана 8 Закона о јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“, број 15/2016), члана 5 

Закона о комуналним делатностима 

(„Сл.гласник РС“, број 88/2011), члана 14, 

став 1 и члана 42, став 1, тачка 2 Закона о 

јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), члана 11 и чл. 139-244 

Закона о привредним друштвима 

(„Сл.гласник РС“ 36/2011 и 99/2011, 83/2014 

и 5/2015),  као и члана 35, тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Службени лист 

града Сремска Митровица“ број 13/2012), на 

седници која је одржана дана 15.09.2016. 
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године Скупштине града Сремска 

Митровица донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 

“СИРМИЈУМ ПУТ” ДОО  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Члан 1. 
 

У  Одлуци о оснивању Предузећа за 

одржавање улица и путева “Сирмијум 

пут”доо  сремска Митровица („Службени 

лист града Сремска Митровица“ број 4/2013) 

(у даљем тексту: Основачки акт),   члан 2 

мења се и гласи: 

„Привредно друштво “Сирмијум пут” 

послује ради обезбеђивања управљања, 

заштите и развоја општинских путева и 

улица на територији града Сремска 

Митровица ( у даљем тексту:јавни путеви).” 

                                                             

Члан 2. 
 

  Члан 13 мења се и гласи: 

 “Друштво послује као јединствена 

радна целина. 

 Актом директора друштва, уређује се 

унутрашња организација и систематизација 

послова. 

 На акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова сагласност даје 

Градоначелник града Сремска Митровица.” 
 

Члан 3. 
 

   Члан15 мења се и гласи: 

 „У оквиру послова управљања јавним 

путевима Сирмијум пут обавља следеће 

послове: коришћење јавног пута 

(организовање и контрола наплате накнада 

за употребу јавног пута, вршење јавних 

овлашћења и сл.); заштита јавног пута; 

организовање и обављање стручних послова 

на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

заштити јавног пута; уступање радова на 

одржавању јавног пута; организовање 

стручног надзора  над изградњом 

,реконструкцијом, одржавањем и заштитом 

јавног пута уколико стручни надзор није 

одређен посебним актом; припрему 

података за планирање изградње, 

реконструкције, одржавања иа заштити 

јавног пута; означавање јавног пута и 

вођење евиденције о јавним путевима и о 

саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве. 

  Друштво може да отпочне обављање  

наведених делатности кад надлежни 

државни орган утврди да су испуњени 

услови за обављање тих делатности у 

погледу: 

 1) техничке опремљености; 

 2) кадровске оспособљености; 

 3) безбедности и здравља на раду; 

 4) заштите и унапређења животне 

средине и 

 5) других услова прописаних 

законом. 

 Овим Оснивачким актом регулишу се 

само основна права и обавезе друштва и 

оснивача у обављању поверених делатности 

од општег интереса из става 1 овог члана, а 

остала права обавезе и одговорноси у 

обављању поверене делатности регулишу се 

посебним уговором уизмеђу града Сремска 

Митровица и друштва, који се закључује у 

складу са Законом о јавним предузећима, 

Законом о комуналним делатностима и 

Законом о јавним путевима.” 

                                                  

Члан 4. 
 

  Члан 30 мења се и гласи:  

“Управљање у друштву је 

организовано као дводомно. 

 Органи предузећа су: 

1) Скупштина 

2) Надзорни одбор 

3) Директор 

 Овлашћења и делокруг рада органа 

друштва утврђују се у складу са Законом о 

привредним друштвима." 
 

Члан 5. 
 

  Члан 32 мења се и гласи: 

“Скупштина друштва: 

1) доноси измене оснивачког акта 

2)  усваја финансијске извештаје, као и 

извештаје ревизора ако су финансијски  

извештаји били предмет ревизије; 
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3)   одлучује о повећању и смањењу 

основног капитала друштва; 

4)   именује чланове надзорног одбора; 

5) одлучује о расподели добити и начину 

покрића губитака, укључујући и одређивање 

дана стицања права на учешће у добити и 

дана исплате  учешћа у добити члану  

друштва; 

 6)  одлучује о покретању поступка 

ликвидације, као и о подношењу предлога за 

покретање стечајног поступка од стране 

друштва; 

7)  именује ликвидационог управника и 

усваја ликвидационе билансе и извештаје 

ликвидационог управника; 

 8)  одлучује о стицању сопствених удела; 

 9) одлучује  о обавезама чланова друштва 

на додатне уплате и о враћању тих уплата; 

10)  даје прокуру; 

11) одлучује о покретању поступка и  

давању пуномоћја за заступање друштва у 

спору са прокуристом 

12) одобрава уговор о приступању новог 

члана и даје сагласност на пренос удела 

трећем лицу у случају из члана 167. Закона о 

привредним друштвима; 

 13)  одлучује о статусним променама и 

променама правне форме; 

 14)  даје одобрење на правне послове у 

којима постоји лични интерес, у складу са 

чланом 66. Закона о привредним 

друштвима; 

15) даје сагласност на стицање, продају, 

давање у закуп, залагање или друго 

располагање имовином велике вредности у 

смислу члана 470. Закона о привредним 

друштвима; 

16) доноси средњорочни план изградње и 

реконструкције, одржавања и заштите 

јавних путева и годишњи програм радова на 

одржавању, заштити, изградњи и 

реконструкцији јавних путева. 

 17) врши друге послове и одлучује о другим 

питањима у складу са Законом о 

привредним друштвима.“ 

 

Члан 6. 

 

 Иза члана 33 додаје се поднаслов са 

новим чланом 33а који гласе: 

 

            "Састав надзорног одбора, 

именовање чланова, мандат и услови за 

избор 

 

Члан 33а 

 

 Надзорни одбор има три члана. 

 Надзорни одбор чине председник и 

два члана. 

 Чланове надзорног одбора именује 

скупштина по поступку и на начин утврђен 

законом. 

 Чланови надзорног одбора именују се 

на мандатни период који се утврђује 

одлуком скупштине друштва о именовању. 

 Члан надзорног одбора не може бити 

лице: 

- које је директор или члан надзорног 

одбора у више од пет друштава; 

- које је осуђено за кривично дело 

против привреде, током периода од пет 

година, рачунајући од дана 

правноснажности пресуде, с тим да се 

у тај период не урачунава време 

проведено на издржавању казне 

затвора; 

- коме је изречена мера безбедности 

забрана обављања делатности која 

представља претежну делатност 

друштва, за време док траје та 

забрана.” 

               

Члан 7. 

 

    Иза члана 33а додаје се поднаслов 

са новим чланом 33 б који гласе: 

 

                “Делокруг надзорног одбора 

 

                                  Члан 33б 

 

 Надзорни одбор: 

1) одређује пословну стратегију 

друштва; 

2) бира и разрешава директора и 

утврђује накнаду за његов рад, 

односно начела за утврђивање те 

накнаде; 

3) надзире рад директора и усваја 

извештаје директора; 

4) врши унутрашњи надзор над 
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пословањем друштва; 

5) врши надзор над законитошћу 

пословања друштва; 

6) установљава рачуноводствене 

политике друштва и политике 

управљања ризицима; 

7) даје налог ревизору за испитивање 

годишњих финансијских извештаја 

друштва; 

8) предлаже скупштини избор 

ревизора и награду за његов рад; 

9) контролише предлог расподеле 

добити и других плаћања 

члановима; 

10) одлучује о покретању поступка и 

давању пуномоћја за заступање 

друштва у спору са директором; 

11) врши и друге послове и одлучује о 

другим питањима у складу са 

Законом о привредним друштвима.”

  

  

Члан 8. 

 

  Члан 34 мења се и гласи: 

 "Директора друштва именује 

скупштина друштва на основу спроведеног 

јавног конкурса, а по поступку и на начин 

утврђен законом." 

 

Члан 9. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном листу 

града Сремска Митровица”. 

      

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 023-104/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               

                            
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.          

 

 

 

 

 

 

235. 

 

На основу чл.2. став 1. тачка 11. и 

члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима ("Службени гласник РС", бр. 

88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 

77. став 1. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 

83/2014 - др. закон), члана 16. став 1. тачка 

7. и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града 

Сремскe Митровицe ("Службени лист града 

Сремска Митровица", број 13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

је 

 

О Д Л У К У  

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о одржавању чистоће 

("Сл.лист града Сремска Митровица", 

бр.7/2014), мења се члан 19. став 1.  тако да 

гласи: 

„Програм израђује ЈКП уз 

прибављено мишљење Градске управе за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове (у даљем тексту: надлежни орган).“ 

 

Члан 2. 

 

Мења се члан 36 став 1, тако да 

гласи: 

„Послове инспекцијског надзора над 

применом ове одлуке врши Градска управа 

за саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове Града Сремска Митровица путем 

комуналнe инспекције.“ 

 

Члан 3. 

 

Мења се члан 38. тако да гласи: 

„Контролу и одржавање комуналног 

реда у овој области обавља комунална 

полиција. 

 Комунални полицајац је овлашћен да 

у вршењу комунално полицијских послова, 

присуством на лицу места: 
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 -спречава нарушавање комуналног 

реда прописаног овом одлуком; 

 -успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом; 

 -издаје прекршајни налог за 

прекршаје за које је предвиђена новчана 

казна у фиксном износу, у складу са 

одредбама ове одлуке и закона о 

прекршајима; 

 -предузима друге мере у складу са 

својим овлашћењима прописаним законом.“ 

 

Члан 4. 

 

Мења се члан 39. тако да гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу 

од 100.000 динара, казниће се за прекршај 

ЈКП ако: 

- не одвози смеће из свих улица и насеља где 

постоји тврди пут и технички услови за 

прилаз специјалног возила за одвоз смећа 

(члан 7), 

- не одвози смеће најмање једном недељно 

из породичних стамбених зграда и 

пословних простора, а из стамбених зграда 

колективног становања, најмање два пута 

недељно (члан 11. став 2), 

- не уклони крупне отпатке у року од пет 

дана од дана пријема позива (члан 12), 

- при изношењу смећа расипа смеће, подиже 

прашину и ствара буку, оштећује судове за 

смеће, просторије и површине на којима се 

они налазе или кроз које се смеће износи, не 

покупи и уклони смеће расуто око судова за 

смеће (члан 14. тачка 2), 

- не одржава чистоћу на јавним површинама, 

у складу са одредбама ове одлуке, 

програмом и уговором (члан 18), 

- не постави посуде за сакупљање смећа на 

јавној површини (члан 21). 

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице у ЈКП новчаном 

казном у фиксном износу од 25.000 динара.“ 

 

Члан 5. 

 

Мења се члан 40. тако да гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу 

од 100.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

- не одржава функционалност сливника, 

отворених и одводних канала за 

атмосферске воде, у непосредној близини и 

на самом градилишту, чији се део налази на 

јавној површини (члан 23. тачка 3), 

- не обезбеди депоновани грађевински 

материјал од растурања или разношења по 

јавним површинама (члан 23. тачка 5), 

- не обезбеди површину да се земља и други 

растресити материјал не расипа по јавној 

површини (члан 23. тачка 6), 

- не очисти површину градилишта од смећа 

и шута, пре уклањања ограде градилишта 

(члан 23. тачка 7), 

- превоз лаког и растреситог материјала, 

превоз огрева, грађевинског и другог 

материјала или течних материја, не обавља 

тако да се онемогући њихово расипање 

(члан 24. став 1 и 2), 

За прекршаје из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у правном 

лицу, новчаном казном у фиксном износу од 

25.000 динара. 

Новчаном казном у фиксном износу 

од 75.000 динара казниће се за прекршај и 

предузетник ако поступи супротно 

одредбама из става 1 овог члана.“ 

 

Члан 6. 

 

Мења се члан 42. тако да гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000,00 динара казниће се физичко 

лице ако: 

- депоновани грађевински материјал не 

обезбеди од растурања или разношења по 

јавној површини (члан 23. тачка 5), 

- не обезбеди да се земља и други 

растресити материјал не расипа по јавној 

површини у смислу члана 23. тачка 6, 

- превоз лаког и растреситог материјала, 

превоз огрева, грађевинског и другог 

материјала или течних материја, не обавља 

возилима која су обезбеђена, тако да је 

спречено расипање овог материјала или 

материја (члан 24. став 1 и 2), 

- уколико не износи и не одвози стајско 

ђубре на начин прописан овом одлуком 

(члан 33. ове одлуке), 

- уколико користи фекалије за ђубрење 

башти и земљишта на удаљености мањој од 

500 метара од границе грађевинског рејона 

града Сремска Митровица (члан 35. ове 

одлуке).“ 
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Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

града Сремска Митровица". 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 352-934/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица    
                

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

236. 

 

На основу члана 2. став 3. тачка 6. и 

члана 13. став 1. Закона о комуналним  

делатностима ("Службени гласник РС", број 

88/2011), члана 1. и 21. Закона о 

сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник 

СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник 

РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. 

закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - 

одлука УС) и члана 35. став 1. тачка 7. 

Статута града Сремске Митровице 

("Службени лист града Сремска 

Митровица", број 13/2012), Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016.године,  донела је 

 

О Д Л У К У  

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ 

ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци o уређивању и одржавању 

гробаља и сахрањивању ("Сл. лист града 

Сремска Митровица", бр. 5/2014), мења се 

члан 11. став 1. и став 3. тако да гласи: 

„На гробљима се могу изводити 

радови у вези са подизањем надгробних 

споменика и других спомен обележја, као и 

други радови који не спадају у текуће 

одржавање у складу са пројектом гробља и 

уклањање надгробних споменика и других 

спомен обележја, уз претходно решење 

Градске  управе за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката (у даљем 

тексту: надлежна Градска управа).“ 

„Предузеће је дужно да без одлагања 

обавести комуналног инспектора о извођењу 

радова из става 1. овог члана, ако се ти 

радови изводе без решења надлежне Градске 

управе.“ 

 

Члан 2. 

 

Мења се члан 19. став 3. тако да 

гласи: 

„Пријаву из претходног става овог 

члана  подносе чланови породице, лице код 

кога се умрло лице налазило у тренутку 

смрти или градска управа надлежна за 

комуналне и инспекцијске послове.“ 

 

Члан 3. 

 

Мења се члан 47.  став 1. тачка 3. 

тако да гласи: 

 „3. Предузме и друге мере које 

утврди градска управа надлежна за 

комуналне и инспекцијске послове.“ 

 

Члан 4. 

 

Мења се члан 48. став 1. и став 2. 

тако да гласи: 

„У случајевима из члана 47. ове 

одлуке Предузеће је обавезно да, 

истовремено са предузимањем мера, 

обавести градску управу надлежну за 

комуналне и инспекцијске послове о 

разлозима поремећаја или прекида, као и о 

предузетим мерама. 

Када градска управа надлежна за 

комуналне и инспекцијске послове прими 

обавештење, дужна је да без одлагања: 

1. нареди мере за заштиту 

комуналних објеката који су 

угрожени, као и друге имовине; 

2. предложи мере за отклањање 

насталих последица и друге 

потребне мере у циљу обављања 

комуналне делатности; 

3. ангажује друго предузеће или 

предузетника да обавља послове 

уређивања и одржавања гробља и 
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сахрањивање до отклањања 

поремећаја, као и да 

4. утврди разлоге и евнтуално 

одговорност за поремећај, 

односно прекид у обављању 

делатности, као и одговорност за 

накнаду евентуалне штете. 

 

 

Члан 5. 

 

 Мења се члан 50. став 2. тако да 

гласи; 

„Контролу и одржавање комуналног 

реда у овој области обавља комунална 

полиција. 

 Комунални полицајац је овлашћен да 

у вршењу комунално полицијских послова, 

присуством на лицу места: 

 -спречава нарушавање комуналног 

реда прописаног овом одлуком; 

 -успоставља нарушени ред применом 

својих овлашћења утврђених законом; 

 -издаје прекршајни налог за 

прекршаје за које је предвиђена новчана 

казна у фиксном износу, у складу са 

одредбама ове одлуке и закона о 

прекршајима; 

 -предузима друге мере у складу са 

својим овлашћењима прописаним законом.“ 

 

Члан 6. 

 

Мења се члан 51. тако да гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу 

од 100.000,00 динара казниће се за прекршај 

Предузеће, ако: 

1. не донесе програм уређивања и 

одржавања гробља у складу са чланом 7. ове 

одлуке; 

2. не уреди гробна места и места за смештај 

урне у складу са чланом 8. ове одлуке; 

3. не води евиденције у складу са чланом 8. 

став 5. ове одлуке; 

4. не обезбеди превоз посмртних остатака у 

времену и року утврђеном чланом 21. ове 

одлуке; 

5. не обезбеди службу за сахрањивање 

умрлих сваког дана у смислу одредаба члана 

22. став 1. ове одлуке; 

6. не обезбеди одржавање реда и мира на 

гробљу; 

7. не истакне на видном месту одредбе ове 

одлуке којима се прописује ред на гробљу; 

8. не сагради гробнице у складу са 

санитарним прописима, не обезбеди да 

спомен обележја буду изграђена у складу са 

одредбама члана 10. ове одлуке; 

9. не обезбеди да гробље буде отворено за 

посетиоце сваки дан у периоду утврђеном 

чланом 40. ове одлуке; 

10. не донесе акт којим се ближе уређује 

време обављања сахрањивања у складу са 

овом одлуком; 

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се новчаном казном у фиксном 

износу од 25.000,00 динара и одговорно 

лице у Предузећу. 

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се новчаном казном у фиксном 

износу од 75.000,00 динара предузетник.“ 

 

 

Члан 7. 

 

Мења се члан 52. тако да гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу 

од 100.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице које изводи занатске радове из 

члана 13. и 14. ове одлуке, ако: 

1. не прибави писано одобрење и писану 

сагласност Завода за заштиту споменика 

културе у смислу одредаба члана 13. ове 

одлуке и 

2. поступи противно одредбама тачке 1-6. 

става 1. члана 14. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. тачка 1. и 2. 

овог члана казниће се новчаном казном у 

фиксном износу од 25.000,00 динара и 

одговорно лице у Предузећу. 

За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. 

овог члана казниће се новчаном казном у 

фиксном износу од 75.000,00 динара 

предузетник.“ 

 

 

Члан 8. 

 

Мења се члан 53. тако да гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000,00 динара казниће се за прекршај 

физичко лице које поступи противно 

одредбама члана 13, 14. и 16. ове одлуке.“ 
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Члан 9. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

града Сремска Митровица". 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 352-935/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица    
                

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

 

 

 

237. 

 

 

            На основу члана 20. став 4. и члана 

209. Закона о социјалној заштити 

("Сл.гласник РС" бр.24/11) и члана 35. тачка 

7. Статута града Сремска Митровица  ("Сл. 

лист града Сремска Митровица " бр 13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

         У Одлуци о правима грађана у области 

социјалне заштите на територији Града 

Сремска Митровица („Сл. Лист града 

Сремска Митровица“ бр 13/15 и 3/16),  у 

члану 2.  алинеја 13.  брише се . 

 

Члан 2. 

 

 У члану 10. и члану 13. став 2.  мења 

се назив Управе у: „Градска управа за 

здравствену и социјалну заштиту“.    

Члан 3. 

 

 У члану 50. став 1. иза речи „Центар 

за социјални рад“, додају се речи: „односно 

градска Комисија за доделу једнократне 

помоћи у натури“ 

             Иза става 1. истог члана, додаје се 

нови став 2, који гласи: „Правилник о 

поступку утврђивања права на једнократну 

помоћ у натури, доноси Градско веће.“ 

             Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 52. став 2. иза речи „Центру 

за социјални рад“ додају се речи „односно 

Комисији за доделу једнократне помоћи у 

натури“, а иза речи „Центра“ додају се речи 

„односно Комисије“  

 

Члан 5. 

 

 Иза члана 52. додаје се нови члан 52а 

који гласи: 

 

 „У циљу унапређења услуга 

социјалне заштите, пружањем подршке 

најугроженијим члановима заједнице кроз 

радно ангажовање, Град Сремска 

Митровица може основати Канцеларију за 

смањење сиромаштва. 

 Акт о оснивању Канцеларије за 

смањење сиромаштва доноси Градско веће 

Града Сремска Митровица.“  

 

Члан 6. 

 

            Одељак  XIII - чл. 61. чл. 62 и чл. 63. 

бришу се. 

 

Члан 7. 

 

Чланови од 64. до 67. постају чланови 

од 61. до 64. 

 

 

Члан 8. 

 

 У члану 65. који сада постаје члан 62. 

у ставу 1. речи „чл. 61 и чл. 62“ бришу се.  
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Члан 9. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Града Сремска Митровица“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 55-10/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                         
      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАД 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

238. 

 
 

На основу члана 35. тачка 33. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Комуналије“ и ЈКП 

„Водовод“у вези закључења уговора о 

разграничењу који се закључује између ЈКП 

„Водовод“ Сремска Митровица, ЈКП 

„Комуналије“ Сремска Митровица и АД 

„Путеви“ у стечају Сремска Митровица 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 46-47/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица    
                 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

239. 

 

На основу члана 35. тачка 23. Статута 

града Сремска Митровица (“Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштинa града Сремска Митровица на 

седници одржаној дана 15.09.2016. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на прву измену 

и допуну Програма пословања Јавног 

предузећа Регионална депонија „Срем-

Мачва“ за 2016.годину, усвојену од стране 

Надзорног одбора на седници одржаној 

30.08.2016.године.   

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-97/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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240. 

 

 

 

 На основу члана 35. тачка 23. Статута 

града Сремска Митровица („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 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), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

 

 ДОНОСИ СЕ Решење о давању 

сагласности на План и програма пословања 

ДОО „Градско становање” Сремска 

Митровица за 2016.годину . 

 

 

 

 

II 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 023-98/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица    

              
   

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

 

241. 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) 

и члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града 

Сремске Митровице, („Сл.лист града 

Сремска Митровица“ бр.13/2012), 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа за послове 

урбанизма “Урбанизам“ из Сремске 

Митровице за 2016.годину са ценовником 

услуга, усвојен од стране Надзорног одбора 

на седници одржаној 22.07.2016.године. 

 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града Сремска Митровица“. 

 

 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 
Број: 023-105/2016-I 

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица          
 

 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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242. 

 

 

На основу члана 94 став 1,  Закона о 

планирању и изградњи (“Службени гласник 

РС” бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 89/2013 – 

одлука УС, 132/2014 и 154/2014), 

Правилника о садржини, поступку и начину 

доношења Програма уређивања 

грађевинског земљишта ("Сл.гласник РС" 

број 27/2015) и члана 35. тачка 6. и 7. 

Статута Града Сремска Митровица 

(“Сл.лист Града Сремска Митровица" број 

13/08) и на основу исказаних потреба 

изградње објеката комуналне 

инфраструктуре, Скупштина Града Сремска 

Митровица, на седници одржаној дана 

15.09.2016. доноси: 

 

 

ДОПУНУ  

 

ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА,  

ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ   

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

У 2016. ГОДИНИ 

 

 

I 

 

У Програму за уређење, отуђење и 

давање у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини Града Сремска Митровица 

(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ број 

2/2016), у глави III која се односи на 

отуђење грађевинског земљишта у јавној 

својини Града Сремска Митровица и то у 

тачки 1-производни и комерцијални објекти, 

у ставу 1  алинеја 9-Просторни блок између 

улица Арсенија Чарнојевића, Кузминска, 

Змај Јовина  и Светог Димтрија - ПСЦ 

"Пинки" к.о. Сремска Митровица, додаје се 

нова тачка 10  која гласи: „парцела бр.4404/1  

површина  30.989м2“.  

 

 

 

 

II 

 

Ова Допуна Програма ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у Службеном 

листу Града Сремска Митровица.  
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 463-254/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

    
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

243. 

 

 

На основу члана 37. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 

30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. 

Статута града Сремске Митровице („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 

„СИРМИЈУМАРТ“  У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

 

 

 

I 

 

СВЕТЛАНА МИЛОВАНОВИЋ, 

проф. српског језика из Сремске Митровице, 

М.Хуђи 24, именује се за вршиоца 

дужности директора Центра за културу 

„Сирмијумарт“ у Сремској Митровици на 

период од 1 године. 
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II 

 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 022-156/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

244. 

 
На основу члана 39. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009) и  члана 35. 

тачка 10. Статута града Сремске Митровице 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 15.09.2016. 

године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 

 

  ТАТЈАНА ПОЗНИЋ из Шида, Јелице 

Станивуковић 7/6, разрешава се дужности 

директора Установе Туристичка организација 

Града Сремска Митровица. 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број:022-157/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

245. 

 

 

 

На основу члана 37. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 

30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. 

Статута града Сремске Митровице („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

 

I 

 

СВЕТЛАНА САБО из Сремске 

Митровице, М.П.Камењар 11, именује се за 

вршиоца дужности директора Туристичке 

организације града Сремска Митровица на 

период од 1 године. 

 

 

 

II 

 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 
 

 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број:022-158/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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246. 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009) и члана 35. 

тачка 10. Статута града Сремске Митровице 

(„Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012), Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној дана 

15.09.2016.године, донела је 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ''СРЕМ''  

У  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ 

 

 

 

I 

 

 МОРАВКА ТОДИЋ, дипломирани 

инжењер агроекономије из Сремске 

Митровице, Кузминска број 21  разрешава 

се дужности директора  Историјског архива 

''Срем'' у Сремској Митровици. 

 

 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 022-159/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               

      
     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

                         

 

247. 

 

 

 

На основу члана 37. Закона о култури 

(„Сл.гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 

30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. 

Статута града Сремске Митровице („Сл.лист 

града Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У 

СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

I 

 

ДЕЈАН  УМЕТИЋ из Лаћарка, 

Школска 111, именује се за вршиоца 

дужности директора Историјског архива 

Срема Сремска Митровица на период од 1 

године. 

 

 

 

II 

 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица“. 

 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 022-160/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               

      
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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248. 

 

 

На основу чланова 17. и 21. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремска Митровица  (''Сл.лист града 

Сремска Митровица'', бр.13/12) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

 ЈКП ''КОМУНАЛИЈЕ''  

У  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ 

 

 

I 

 

 ДЕЈАН СТЕПАНОВИЋ разрешава 

се дужности председника Надзорног одбора 

ЈКП ''Комуналије'' у Сремској Митровици. 

Дужности чланова Надзорног одбора 

ЈКП ''Комуналије'' Сремска Митровица 

разрешавају се: 

 

- НЕБОЈША ОГЊЕНОВИЋ  

- ВЛАДИМИР ЛУКЈАНЧЕНКО  
 

 

II 

 

ДЕЈАН СТЕПАНОВИЋ из Срем. 

Митровице, Петра Прерадовића 26 именује 

се за председника Надзорног одбора ЈКП 

''Комуналије'' у Сремској Митровици, 

а за  чланове Надзорног одбора ЈКП 

''Комуналије'' Сремска Митровица именују 

се: 

 

- НЕБОЈША ОГЊЕНОВИЋ из 

Ноћаја, Александра Михајловића 

61 

- БРАНКО КОЗЛИНА, радник 

овог предузећа 

 

 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-106/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица   

              
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

                       

249. 

 

На основу чланова 17. и 21. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремска Митровица  (''Сл.лист града 

Сремска Митровица'', бр.13/12) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈКП 

''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' У  СРЕМСКОЈ  

МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

 БРАНКО КОЗЛИНА разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

ЈКП ''Топлификација'' у Сремској 

Митровици. 

Дужности чланова Надзорног одбора 

ЈКП ''Топлификација'' Сремска Митровица 

разрешавају се: 

 

- БРАНИСЛАВ МИТРОВИЋ 

- ЖЕЉКА ЛИЧИНА 
 

II 

 

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ из 

Мачв.Митровице, Светислава Дамјановића 

29 именује се за председника Надзорног 

одбора ЈКП ''Топлификација'' у Сремској 
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Митровици, а за чланове Надзорног одбора 

ЈКП ''Топлификација'' Сремска Митровица 

именују се: 

- ИЛИЈА МИЛИНОВИЋ из Јарка, 

Прњаворска 10 

- МИЛАН ЖИВАНИЋ,  радник 

овог предузећа 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-107/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

   
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

            

250. 

 

На основу чланова 17. и 21. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремска Митровица  (''Сл.лист града 

Сремска Митровица'', бр.13/12) Скупштина 

града Сремска Митровица, нa седници 

одржаној15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈКП 

''ВОДОВОД'' У  СРЕМСКОЈ  

МИТРОВИЦИ 

 

I 
 

        СТАНОМИР МАРКОВИЋ разрешава 

се дужности председника Надзорног одбора 

ЈКП ''Водовод'' у Сремској Митровици. 

Дужности чланова Надзорног одбора 

ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица 

разрешавају се: 

 

- РАНКО МАЛЕШЕВИЋ 

- ЗОРАН МАКСИМОВИЋ 

II 

 

НЕНАД МАРИЈАНАЦ  из Срем. 

Митровице, Краља Петра Првог 46, именује 

се за председника Надзорног одбора ЈКП 

''Водовод'' у Сремској Митровици, а за  

чланове Надзорног одбора ЈКП ''Водовод''' 

Сремска Митровица именују се: 
 

-     ЗОРАН БОШКОВИЋ из Срем.   

Митровице, Стари мост 4 

- ЗОРАН МАКСИМОВИЋ из 

Срем. Митровице, М. Костића 6, 

радник овог предузећа 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-108/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                                  
        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

251. 
 

На основу чланова 17. и 21. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

15/2016) и члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремска Митровица  (''Сл.лист града 

Сремска Митровица'', бр.13/12) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈП ''СРЕМ-ГАС'' 

У  СРЕМСКОЈ  МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

 СЛАВКО ПОПОВИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора ЈП 

''Срем-гас'' у Сремској Митровици. 
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Дужности чланова Надзорног одбора 

ЈП ''Срем-гас'' Сремска Митровица 

разрешавају се: 

 

- ВЕСНА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ 

- ЂУРО МАРЈАНОВИЋ 
 

 

II 

 

МИРОСЛАВ ЛИШЧЕВИЋ из 

Срем. Митровице, Радничка 9 именује се за 

председника Надзорног одбора ЈП ''Срем-

гас'' у Сремској Митровици, а за  чланове 

Надзорног одбора ЈП ''Срем-гас'' Сремска 

Митровица именују се: 

 

- ЗОРАН СТИЈАЧИЋ из Срем. 

Митровице, Светла 8 

- ГОРАН МАРЧЕТА из Сремске 

Митровице, Радиначки пут 77, 

радник овог предузећа 

 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-109/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

          
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252. 

 
На основу члана 31. Одлуке о 

оснивању Друштва са ограниченом 

одговорношћу за одржавање стамбеног и 

пословног простора „Градско становање“ 

Сремска Митровица и  члана  35. тачка 10. 

Статута града Сремске Митровице (''Сл.лист 

града Сремска Митровица'' бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела је 
 

   Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ И 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА „ГРАДСКО 

СТАНОВАЊЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 
 

МАРКО КОЗЛИНА, инж. пољоп. 

механизације из Сремске Митровице 

разрешава се дужности члана Надзорног 

одбора Друштва са ограниченом 

одговорношћу за одржавање стамбеног и 

пословног простора „Градско становање“ 

Сремска Митровица. 
 

II 

 

МИРЈАНА НИКОЛИЋ, дипл. 

економиста из Сремске Митровице, Небојше 

Милетића 22, именује се за члана члана 

Надзорног одбора Друштва са ограниченом 

одговорношћу за одржавање стамбеног и 

пословног простора „Градско становање“ 

Сремска Митровица. 
 

III 

 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 023-110/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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253. 

 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА СРЕМА 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
 

I 

 

МАРИНА НИКОЛИЋ разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Музеја Срема у Срем.Митровици 

Дужности чланова Управног одбора 

Музеја Срема у Срем.Митровици, 

разрешавају  се: 

 

- СИНИША СМИЉАНИЋ 

- ДАЛИБОР ДАМЊАНОВИЋ 

- МИЛИЦА ЦИНДРИЋ 

- ДЕЈАН МАЛБАШИЋ 

 

II 

 

МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ из 

Срем.Митровице, Мачванска 47 именује се 

за председника Управног одбора Музеја 

Срема у Срем.Митровици 

а за чланове Управног одбора Музеја 

Срема у Срем.Митровици, именују се: 

 

- СИНИША СТАНКОВИЋ из 

Срем.Митровице, Масарикова 12 

- ЗОРАН ВЕСЕЛИНОВИЋ из 

Јарка, Прњаворска 13 

- СВЕТЛАНА СУБАШИЋ из 

Срем.Митровице, Посавска 13, 

радник ове установе 

- ИВАНА ХЕРЦЕГ из 

Мачв.Митровице, Мачвански кеј 

71, радник ове установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-161/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

  
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

254. 

 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ 

„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“  

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

МИЛЕ ЈУРИШИЋ разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“  у 

Сремској Митровици 

Дужности чланова Управног одбора  

Библиотеке „Глигорије Возаровић“  у 

Сремској Митровици, разрешавају  се: 

 

- САВКА ЖАБИЋ 

- РАНКА РАДУЛОВИЋ 

- БОРКА БЕУКОВИЋ ЋОСИЋ 

- СВЕТЛАНА КОПЛИЋ 

 



Број 14/II СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 15.09.2016. 

 

172 

 

II 

 

НЕДЕЉКО ТЕРЗИЋ из Срем. 

Митровице, М. Хуђи 6/8 именује се за 

председника Управног одбора Библиотеке 

„Глигорије Возаровић“  у Сремској 

Митровици, а за чланове Управног одбора 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“  у 

Сремској Митровици, именују се: 

 

- ДАЛИБОР ЂУКАНОВИЋ из 

Равња, Х.Станка 98 

- ТАМАРА БИЛИЋ из Срем. 

Митровице, Равногорска бб 

- МИРЈАНА ДЕЛИЋ из Лаћарка, 

Слободана Пенезића 40, радник 

ове установе 

- ДАРИЈА НЕДЕЉКОВИЋ из 

Срем. Митровице, М.П. Камењар  

14/17 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-162/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255. 

 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ 

„ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“  

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

I 

 

БРАНИСЛАВ ВУКМИР разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Галерије „Лазар Возаревић“ у Сремској 

Митровици. 

Дужности члана Управног одбора  

Галерије „Лазар Возаревић“ у Сремској 

Митровици, разрешавају  се: 

 

- ДАНКА МАСЛАРИЋ 

- АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ 

- МИЛОШ МАРЕЉ 

- ГОСПА ПЕТКОВИЋ 

 

II 

 

ЈОВАН КЛИЧАРИЋ из Лежимира, 

Задружна 40 именује се за председника 

Управног одбора Галерије „Лазар 

Возаревић“ у Сремској Митровици, а за 

чланове Управног одбора Галерије „Лазар 

Возаревић“ у Сремској Митровици, именују 

се: 

 

- ЖЕЉКО БОРОВАЦ из 

Срем.Митровице, Ђуре Даничића 

65 

- ЈЕЛЕНА ЂАКОВИЋ из Лаћарка, 

Митровачка 20 

- ЗДРАВКО ЖИВКОВИЋ из 

Дивоша, Пинкијева 27 
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- ГОСПА ПЕТКОВИЋ из 

В.Радинаца, М.Тита 77, радник 

ове установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-163/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

          

                        

256. 

 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА 

„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

I 

 

 

НЕБОЈША ЈОВИЋ разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Позоришта „Добрица Милутиновић„ 

Сремска Митровица. 

Дужности чланова Управног одбора 

Позоришта „Добрица Милутиновић„ 

Сремска Митровица, разрешавају  се: 

 

- ЉИЉАНА ЈАНКОВИЋ 

- ИВАНА МИНИЋ 

- ДЕЈАНА ЂАКОВИЋ 

- СНЕЖАНА ВАРНИЧИЋ 

 

 

II 

 

 

МИЛОШ НЕШКОВИЋ из 

Срем.Митровице, Д.Никшић 45, радник ове 

установе именује се за председника 

Управног одбора Позоришта „Добрица 

Милутиновић„ Сремска Митровица, а за 

чланове Управног одбора Позоришта 

„Добрица Милутиновић„ Сремска 

Митровица, именују се: 

 

- ЖЕЉКО КОЈИЋ из 

Срем.Митровице, Задружна 5 

- ЗОРАНКА СИМИЋ из 

Срем.Митровице, 1.новембар 104 

- ДАНИЈЕЛ РУКАВИНА из 

Срем.Митровице, С.Ластавице 19 

- СНЕЖАНА ВАРНИЧИЋ из 

Срем.Митровице, Шећер сокак 24 

б/5, радник ове установе 

 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-164/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               

                        
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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257. 

 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

 

I 

 

АНЂА ВАСИЋ разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Завода за заштиту споменика културе у 

Срем. Митровици. 

Дужности чланова Управног одбора 

Завода за заштиту споменика културе у 

Срем. Митровици, разрешавају  се: 

 

- МАЈА НИНКОВИЋ 

- ЂУРЂИЦА ДРОБАЦ 

- ЉИЉАНА БОГИЋ 

- ДУШАНКА СТАНКОВИЋ 

 

II 

 

МИЛОШ ВУКМИР из 

Вел.Радинаца, Румска 19 именује се за 

председника Управног одбора Завода за 

заштиту споменика културе у 

Срем.Митровици, а за чланове Управног 

одбора Завода за заштиту споменика 

културе у Срем.Митровици, именују се: 

 

- ДЕЈАН МИЈАЈИЛОВИЋ из 

Ноћаја, А.Михајловића 20 

- ДРАГАН ПЕТКОВИЋ из Чалме, 

Занатлијска 32 

- ЉИЉАНА БОГИЋ из 

Срем.Митровице, М.Перичина 11, 

радник ове установе 

- ДУШАНКА СТАНКОВИЋ из 

Срем.Митровице, М.Хуђи 16/10. 

радник ове установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-165/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

258. 

 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

АНЂА ВАСИЋ разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Завода за заштиту споменика културе у 

Срем. Митровици. 
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Дужности чланова Управног одбора 

Завода за заштиту споменика културе у 

Срем. Митровици, разрешавају  се: 

 

- МАЈА НИНКОВИЋ 

- ЂУРЂИЦА ДРОБАЦ 

- ЉИЉАНА БОГИЋ 

- ДУШАНКА СТАНКОВИЋ 

 

 

II 

 

 

     МИЛОШ ВУКМИР из Вел.Радинаца, 

Румска 19 именује се за председника 

Управног одбора Завода за заштиту 

споменика културе у Срем.Митровици, а за 

чланове Управног одбора Завода за заштиту 

споменика културе у Срем.Митровици, 

именују се: 

 

- ДЕЈАН МИЈАЈИЛОВИЋ из 

Ноћаја, А.Михајловића 20 

- ДРАГАН ПЕТКОВИЋ из Чалме, 

Занатлијска 32 

- ЉИЉАНА БОГИЋ из 

Срем.Митровице, М.Перичина 11, 

радник ове установе 

- ДУШАНКА СТАНКОВИЋ из 

Срем.Митровице, М.Хуђи 16/10. 

радник ове установе 

 

 

III 

 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-165/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

259. 

 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА   

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

I 

 

       ВИОЛЕТА ДРАГАНОВИЋ разрешава 

се дужности председника Управног одбора 

Туристичке организације града Сремска 

Митровица. 

Дужности чланова Управног одбора 

Туристичке организације града Сремска 

Митровица, разрешавају  се: 

 

- ДРАГОРАД МИЛОВАНЧЕВИЋ 

- ДРАГО МАРИЧИЋ 

- ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ 

- ДРАГАН ИЛИЋ 

- САЊА ЖИВКОВИЋ 

- ДРАГОМИР ГРУЈИЧИЋ 

 

II 

 

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ из 

В.Радинаца, Радиначка 13, радник ове 

установе именује се за председника 

Управног одбора Туристичке организације 

града Сремска Митровица, а за чланове 

Управног одбора Туристичке организације 

града Сремска Митровица, именују се: 

 

- ДЕЈАН СТАНИСАВЉЕВИЋ из 

Ноћаја, М.Пармаковића 1 

- ЉУБИША АТАНАЦКОВИЋ из 

Срем.Митровице, Д.Стефана 6 

- РАНКА РАДУЛОВИЋ из 

Лаћарка, Фрушкогорска 38 
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- ТАМАРА ДУКИЋ из Лаћарка, 

Школска 10а 

- ДУШКО НИКОЛИЋ из Дивоша, 

Пинкијева 136 

- ДРАГОМИР ГРУЈИЧИЋ из 

Срем.Митровице, III Јалијска 1, 

радник ове установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-167/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица            

       
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

260. 

 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА „СРЕМ“  

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

 

I 

 

МИЛАН МАТИЈЕВИЋ разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Историјског архива „Срем“ у Сремској 

Митровици 

Дужности чланова Управног одбора  

Историјског архива „Срем“ у Сремској 

Митровици, разрешавају  се: 

 

- МИЛИЦА МОСТАРЛИЋ 

- СНЕЖАНА БАБИЈ 

- НАДА СИМИЋ ЛЕМАЈИЋ 

- МИРОСЛАВА КЛИЧКОВИЋ 

 

 

II 

 

МИЛАН МАТИЈЕВИЋ из Ноћаја, 

Л. Сретеновића 119 именује се за 

председника Управног одбора  Историјског 

архива „Срем“ у Сремској Митровици, а за 

чланове Управног одбора Историјског 

архива „Срем“ у Сремској Митровици, 

именују се: 

- НЕЂЕЉКО ИЛИЋ из 

Срем.Митровице, Радиначки пут 

171 

- СНЕЖАНА БАБИЈ из 

Срем.Митровице, М.П.Камењар 

11/11 

- СВЕТИСЛАВ СРДИЋ из 

Срем.Митровице, М.Хуђи 50/13, 

радник ове установе 

- ДУШИЦА ПЕЈКИЋ из 

Бешенова, Ћуковац 23, радник ове 

установе 

 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Број: 022-168/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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261. 

 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН   

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Установе Атлетски стадион  у Сремској 

Митровици 

Дужности чланова Управног одбора  

Установе Атлетски стадион  у Сремској 

Митровици, разрешавају  се: 
 

- АЛЕКСАНДАР ТРАВИЦА 

- ЖИВОРАД МАТИЋ 

- СТЕВАН МИЈАТОВИЋ 

- МЛАЂА ЈАКОВЉЕВИЋ 

- БОЈАН КОМЛЕНИЋ 

- СЛОБОДАН ЧИКИЋ 
 

II 

 

ЖИКА МАТИЋ из Срем. 

Митровице, Карађорђева 7 именује се за 

председника Управног одбора  Установе 

Атлетски стадион  у Сремској Митровици, а 

за чланове Управног одбора  Установе 

Атлетски стадион  у Сремској Митровици, 

именују се: 
 

- ЂОРЂЕ МИЉКОВИЋ из 

Срем.Митровице, Шишатовачка 14 

- НИКОЛА МИЛАКОВИЋ из 

Лаћарка, 1.Новембра 71 

- МИЛАН АЋИМОВИЋ из 

Лаћарка, Партизанска 98 

- ЗОРАН МИХАЈЛОВИЋ из 

Срем. Митровице, М. Хуђи 71/6 

- КРИСТИНА СТОКАНОВ из 

Срем.Митровице, Његошева 28 

- САША ДАМЊАНОВИЋ из 

Срем.Митровице, Соларски трг 

6/27, радник ове установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-169/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

262. 
 

На основу члана 41. и 44а Закона о 

култури (''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 35. тачка 

10. Статута града Сремске Митровице 

(''Сл.лист града Сремска Митровица“, 

бр.13/2012) Скупштина града Сремска 

Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ 

КУЛТУРЕ „СРЕМ“  У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 
 

I 

 

ДИЈАНА ВАСИЉЕВИЋ разрешава 

се дужности председника Управног одбора 

Установе за неговање културе „Срем“ у  

Сремској Митровици. 

Дужности чланова Управног одбора 

Установе за неговање културе „Срем“ у  

Сремској Митровици, разрешавају  се: 

- МАРКО ПАНТЕЛИЋ 

- СТАНКА САВИЋ 
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II 

 

АНЂЕЛА ЈАНКОВИЋ из Срем. 

Митровице, Тицанова 55 именује се за 

председника Управног одбора Установе за 

неговање културе „Срем“ у  Сремској 

Митровици, а за чланове Управног одбора 

Установе за неговање културе „Срем“ у 

Сремској Митровици, именују се: 

 

- НЕВЕНКА БИРОВЉЕВ из 

Срем.Митровице, Радиначки пут 8 

- СТАНКА САВИЋ из Лежимира, 

Фрушкогорска 8 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-170/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                                            
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

263. 

 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016.године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ПОСЛОВНО 

СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ПИНКИ“   

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ разрешава 

се дужности председника Управног одбора 

Пословно спортског центра „Пинки“ у 

Сремској Митровици. 

Дужности чланова Управног одбора  

Пословно спортског центра „Пинки“ у 

Сремској Митровици, разрешавају  се: 
 

- ДЕЈАН ТЕОДОСИЋ 

- ЉИЉАНА БЕЛИЋ 

- ДРАГАН КОВИЋ 

- СТРАХИЊА ИЛИЋ 

- ВОЈИН НЕНИЋ 

- ДРАГАН СИМУНОВИЋ 
 

II 
 

ДРАГАН КОВИЋ из Срем. 

Митровице, Јеврема Видића 10/15 именује 

се за председника Управног одбора 

Пословно спортског центра „Пинки“ у 

Сремској Митровици, а за чланове Управног 

одбора  Пословно спортског центра „Пинки“ 

у Сремској Митровици, именују се: 
 

- МИЛОШ МАРКОВИЋ из 

Лаћарка, Карађорђева 59 

- РЕЏЕП АЛИМАНОВИЋ из 

Срем.Митровице, I Јалијска 97 

- ДРАГАН БАР из В.Радинаца, 

Румска 31 

- РАДОСЛАВ ЖИЛИЋ из 

Мартинаца, Савска 25 

- ЈОСИП АДАШЕВИЋ из 

Срем.Митровице, Мариборска 4, 

радник ове установе 

- ЂОРЂЕ АРАМБАШИЋ из 

Срем.Митровице, Паланка 110, 

радник ове установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број:022-171/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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264. 

 

На основу члана 137. Закона о 

здравственој заштити (''Сл.гласник РС“ 

бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и 

члана 35. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице (''Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

 

I 

 

ДР ЗДРАВКО ЧЕМЕРЛИЋ  

разрешава се дужности председника 

Управног одбора Апотеке Сремска 

Митровица. 

Дужности чланова Управног одбора  

Апотеке Сремска Митровица, разрешавају  

се: 

- МАРКО КУСИЋ 

- ЈЕЛЕНА БАЉАК 

- МР. ПХ СПЕЦ. ЂУРЂИЦА 

АНТИЋ 

- МР.ПХ.СПЕЦ.ГОРДАНА ЋУЈИЋ 

ЦВИЈАНОВИЋ 

 

II 

 

             СВЕТОЗАР ОБРАДОВИЋ из 

Сремске Митровице, Саве Ковачевића 29 

именује се за председника Управног одбора 

Апотеке Сремска Митровица, а за чланове 

Управног одбора  Апотеке Сремска 

Митровица, именују се: 

 

- СУНЧИЦА КОСАНОВИЋ из 

Срем.Митровице, С.Штиљановића 1 

- СТЕВА РОМАКОВ из  

Срем.Митровице, 16.Дивизије 17 

- МР.ПХ.СПЕЦ ГОРДАНА 

ЋУЈИЋ ЦВИЈАНОВИЋ из 

Срем.Митровице, Деканске баште 

8, радник ове установе 

- СЛАЂАНА БЕРИЋ из Богатића, 

Војводе Степе 46, радник ове 

установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-172/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

265. 

 

На основу члана 137. Закона о 

здравственој заштити (''Сл.гласник РС“ 

бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и 

члана 35. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице (''Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА  
 

I 
 

ДР РАНКО ПОПОВИЋ  разрешава се 

дужности председника Управног одбора 

Дома здравља Сремска Митровица. 

Дужности чланова Управног одбора  

Дома здравља Сремска Митровица, 

разрешавају  се: 

 

- ЂОРЂЕ АРАМБАШИЋ 

- ДУШКО РОМЧЕВИЋ 
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- ДР СВЕТЛАНА ПРИЦА 

ПОПОВИЋ 

- ДР ЉИЉАНА ЧУТУРИЋ 
 

II 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-175/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

266. 

 

На основу члана 137. Закона о 

здравственој заштити (''Сл.гласник РС“ 

бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и 

члана 35. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице (''Сл.лист града Сремска 

Митровицаи, бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

 

I 

 

За чланове Управног одбора  Дома 

здравља Сремска Митровица, именују се: 

 

- ДРАГАН ПЕЈИЋ из Шашинаца, 

С.Милетића 83 

- МИЛИЦА КУСИЋ из 

Манђелоса, Пинкијева 80 

- ДУШКО РОМЧЕВИЋ из 

Срем.Митровице, Кордунска 15 

- ДР АДИЛ ЕЛХАГ, радник ове 

установе 

- ДР МИРОСЛАВА ШЕВО, 

радник ове установе 

 

II 

 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-173/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

267. 

 

На основу члана 123. Закона о 

социјалној заштити (''Сл.гласник РС“ 

бр.24/2011) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“    

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

МИРКО ДРАГОЈЛОВИЋ разрешава 

се дужности председника Управног одбора 

Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској 

Митровици. 

Дужности чланова Управног одбора 

Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској 

Митровици, разрешавају  се: 

 

- САВА СПАСОЈЕВИЋ 

- СИНИША ФЕРДОШ 

- МИРЈАНА МАРТИНОВИЋ 

- РАДМИЛА БЕАДЕР 
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II 
 

МИРКО ДРАГОЈЛОВИЋ из 

Срем.Митровице, Николе Тесле 32 именује се 

за председника Управног одбора  Центра за 

социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици, 

а за чланове Управног одбора Центра за 

социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици, 

именују се: 

- САНДРА ПЕРИШИН из 
Срем.Митровице,Саве Ковачевића 25 

- СЛОБОДАН АНДРИЋ из Јарка,  

- АЛЕКСАНДРА ВИТОМИРОВИЋ 

ЈЕРБИЋ из Срем.Митровице, 

Карађорђева 62, радник ове установе 

- БУДИМИР ЈАСИКОВАЦ из 

Срем.Митровице, Филипа Вишњића 

51, радник ове установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Број: 022-174/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 
    

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

268. 
 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА СРЕМА  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 
 

ДРАГАНА ВУЧЕНОВИЋ разрешава 

се дужности председника Надзорног одбора 

Музеја Срема Сремска Митровица. 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Музеја Срема Сремска Митровица, 

разрешавају  се: 

- ДУШАН СКОРУПАН 

- МИРОСЛАВ ЈЕСРЕТИЋ 
 

II 
 

ДАЛИБОР ДАМЊАНОВИЋ из 

Босута, Сремска 18 именује се за председника 

Музеја Срема Сремска Митровица, а за 

чланове Надзорног одбора Музеја Срема 

Сремска Митровица, именују се: 

- МИЛАН АЋИМОВИЋ из 

Бешенова, Сурдук 24  

- МИРОСЛАВ ЈЕСРЕТИЋ из 

Срем.Митровице, Шећер сокак 49,  

радник ове установе 
 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-176/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
 

269. 
 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ 

„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 
 

ДРАГАН БЈЕЛИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 
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Митровица. Дужности чланова Надзорног 

одбора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ 

Сремска Митровица, разрешавају  се: 

- НАТАША МИЛОШЕВИЋ 

- ДРАГАНА ПЕЈАКОВИЋ 
 

II 
 

ВЛАДА ЦВИЈЕТИЋ из Манђелоса, 

Пинкијева 73 именује се за председника 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 

Митровица, а за чланове Надзорног одбора 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 

Митровица, именују се: 

- СТАНИСЛАВ МИЛАКОВИЋ из 

Срем. Митровице, Т.дивизије 18 

- ГОРДАНА ВАСЕЛЕК из 

Срем.Митровице, Паланка 130,  

радник ове установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Број: 022-177/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

270. 
 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИГОРИЈЕ 

ВОЗАРОВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

 
ДРАГАН БЈЕЛИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 

Митровица. 

Дужности чланова Надзорног одбора 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 

Митровица, разрешавају  се: 

- НАТАША МИЛОШЕВИЋ 

- ДРАГАНА ПЕЈАКОВИЋ 

 

 

II 

 

ВЛАДА ЦВИЈЕТИЋ из Манђелоса, 

Пинкијева 73 именује се за председника 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 

Митровица, а за чланове Надзорног одбора 

Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 

Митровица, именују се: 

- СТАНИСЛАВ МИЛАКОВИЋ из 

Срем. Митровице, Т.дивизије 18 

- ГОРДАНА ВАСЕЛЕК из 

Срем.Митровице, Паланка 130,  

радник ове установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-177/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 
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271. 

 

 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09. 2016.године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА 

„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

I 

 

МИЛЕ ЈЕВРЕМОВИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

Позоришта „Добрица Милутиновић“ 

Сремска Митровица. 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Позоришта „Добрица Милутиновић“ 

Сремска Митровица, разрешавају  се: 

 

- ВЛАДАН МИЛОВАНОВИЋ 

- СЛАВКО ЛАЗИЋ 

 

 

II 

 

МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ из Срем. 

Митровице, Фрушкогорска 157 именује се за 

председника Надзорног одбора Позоришта 

„Добрица Милутиновић“ Сремска 

Митровица, а за чланове Надзорног одбора 

Позоришта „Добрица Милутиновић“ 

Сремска Митровица, именују се: 
 

- ДРАГАН ВУЛИН из Лаћарка, 

Планинска 25 

- ТАЊА ПУПАВАЦ из 

Срем.Митровице, А. Чарнојевића 

16/60, радник ове установе 
 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-179/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица  

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

272. 

 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 

ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

 

МИЛАН АЋИМОВИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

Завода за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Завода за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица, разрешавају  се: 

 

- МИЛЕНКО ЈАКОВЉЕВИЋ 

- ЈАДРАНКА ВУЛЕТИЋ 

 

II 

 

ДЕЈАН ПЕТРИЋ из Мачв. 

Митровице, Трг жртава фашизма 15/2 
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именује се за председника Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица, а за 

чланове Надзорног одбора Завода за 

заштиту споменика културе Сремска 

Митровица, именују се: 
 

- ДРАГИША КНЕЖЕВИЋ из 

Лаћарка, Вардина бб 

- ЈАДРАНКА ВУЛЕТИЋ из 

Лаћарка, Ниска 64,  радник ове 

установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Број: 022-180/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

      
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

273. 
 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 
 

ДРАГАНА КОВАЧЕВИЋ разрешава 

се дужности председника Надзорног одбора 

Центра за културу „Сирмијумарт“ у 

Сремској Митровици. 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Центра за културу „Сирмијумарт“ у 

Сремској Митровици, разрешавају  се: 

 

- СРЕТЕН СИМЕУНОВИЋ 

- МАРИНА КУЗМАНОВИЋ 
 

II 
 

ИВАНА НИКОЛИЋ  из Срем. 

Митровице, Водна 40/35 именује се за 

председника Надзорног одбора Центра за 

културу „Сирмијумарт“ у Сремској 

Митровици, а за чланове Надзорног одбора 

Центра за културу „Сирмијумарт“ у 

Сремској Митровици, именују се: 
 

- ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ из 

Дивоша, Пинкијева 90 

- АНДРЕЈ ШПАНОВИЋ  из 

Срем.Митровице, Бул. 

Константина Великог 32, радник 

ове установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-181/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

274. 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 
 

ЖАРКО БАБИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

Туристичке организације Сремска Митровица. 

Дужности чланова Надзорног одбора  
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Туристичке организације Сремска Митровица, 

разрешавају  се: 

- МИЛАН ИВАНКОВИЋ 

- ТАТЈАНА НЕДАКОВИЋ 
 

II 
 

МИЛИЦА РАЈШИЋ из Дивоша, 

Пинкијева 104 именује се за председника 

Надзорног одбора Туристичке организације 

Сремска Митровица, а за чланове Надзорног 

одбора Туристичке организације Сремска 

Митровица, именују се: 
- НАДИЦА КОЊЕВИЋ из Лаћарка, 

Железничка 10 

- БОЈАНА ЖИВКОВИЋ САНТРАЧ 

из Срем. Митровице, Д. Никшић 20, 

радник ове установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
Број: 022-182/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

        

275. 
 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  

„СРЕМ“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 
 

ЛАЗА СМИЉАНИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

Историјског архива „Срем“ Сремска 

Митровица. 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Историјског архива „Срем“ Сремска 

Митровица, разрешавају  се: 

- НИКОЛА МИТРОВИЋ 

- МИРЈАНА ТЕОДОРОВИЋ 
 

II 
 

ЉУБИША СТАНИМИРОВИЋ из 

Срем. Митровице, М. Хуђи 39/18 именује се за 

председника Историјског архива „Срем“ 

Сремска Митровица, а за чланове Надзорног 

одбора Историјског архива „Срем“ Сремска 

Митровица, именују се: 

- МИЛКА ПЕТКОВИЋ из Срем. 

Митровице, Фрушкогорска 17 

- НАДА СИМИЋ ЛЕМАЈИЋ  из 

Срем. Митровице, С. Милетића 6, 

радник ове установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Број:022-155/2016-I  

Дана:15.09.2016.године 

Сремска Митровица             
     

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

 

276. 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН   

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 
 

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

Установе Атлетски стадион Сремска 

Митровица 
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Дужности чланова Надзорног одбора  

Установе Атлетски стадион Сремска 

Митровица, разрешавају  се: 

- ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ 

- ПРЕДРАГ МАРИЦКИ 
 

II 
 

    МИРОСЛАВ СИВАЦ из Срем.Митровице, 

Шишатовачка 7 именује се за председника 

Установе Атлетски стадион Сремска 

Митровица, а за чланове Надзорног одбора 

Установе Атлетски стадион Сремска 

Митровица, именују се: 

- САВА ГРУИЧИЋ из Срем. 

Митровице. С. Фронта 24 

- ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ из 

Мартинаца, Савска 2, радник ове 

установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Број:022-154/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

             
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

277. 

 
На основу члана 45. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.) и члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 

НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“  

 СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I 
 

НЕНАД ТРИВИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 

Установе за неговање културе „Срем“ у 

Сремској Митровици 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Установе за неговање културе „Срем“ у 

Сремској Митровици, разрешавају  се: 

- ДАНИЈЕЛ ЧОВИЋ 

- МАРИНА НИКОЛИЋ 
 

II 
 

АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ из 

Босута, 10.Марта 200 именује се за 

председника Надзорног одбора Установе за 

неговање културе „Срем“ у Сремској 

Митровици, а за чланове Надзорног одбора 

Установе за неговање културе „Срем“ у 

Сремској Митровици, именују се: 

- РАДА БРУЈИЋ из Лаћарка,  

- НАТАША СТОЈКОВИЋ из 

Сремске Митровице, С.Милетића 4, 

радник ове установе 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Број:022-153/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 
  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

278. 
 

На основу члана 35. тачка 10. Статута 

града Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) Скупштина 

града Сремска Митровица, на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОСЛОВНО 

СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ПИНКИ“  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 
 

ДИМИТРИЈЕ СТЕВИЋ разрешава се 

дужности председника Надзорног одбора 



15.09.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Број 14/II 

 

187 

 

Пословно спортског центра „Пинки“ Сремска 

Митровица. 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Пословно спортског центра „Пинки“ 

Сремска Митровица, разрешавају  се: 

 

- РАДОСЛАВ ПРИЉЕВА 

- СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ 

 

 

II 

 

 

НИКОЛА УТВИЋ из Срем. 

Митровице, Десанке Максимовић 36 

именује се за председника Надзорног одбора 

Пословно спортског центра „Пинки“ 

Сремска Митровица, а за чланове Надзорног 

одбора Пословно спортског центра „Пинки“ 

Сремска Митровица, именују се: 

 

- ГОРАН ЈЕЛИЋ из Лежимира, 

Пинкијева 16 

- СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ из 

Срем. Митровице, Паланка 110, 

радник ове установе 

 

 

III 

 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

 

Број:022-152/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

 

               
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

 

 

 

279. 

 

На основу члана 139. Закона о 

здравственој заштити (''Сл.гласник РС“ 

бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и 

члана 35. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице (''Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА АПОТЕКЕ СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА  

 

I 

 

ДАЛИБОР ЂУКАНОВИЋ  разрешава 

се дужности председника Надзорног одбора 

Апотеке Сремска Митровица. 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Апотеке Сремска Митровица, разрешавају  

се: 

 

- МИЛАН БУБАЛО 

- МР.ПХ. БИЉАНА БОГДАНИЋ 

 

 

II 

 

             БИЉАНА БОГДАНИЋ, М. П 

Камењар 12/8, радник ове установе  именује 

се за председника Надзорног одбора  

Апотеке Сремска Митровица,  а за чланове 

Надзорног одбора  Апотеке Сремска 

Митровица, именују се: 

 

-     РАДОВАН ИСАИЛОВИЋ из 

Срем.Митровице, Васе Стајића 52/1 

-     ВЕСЕЉКО КАЛАБИЋ из Срем. 

Митровице, 15.Маја 12 
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III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града  Сремска Митровица''. 

 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-148/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица             

  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

280. 

 

 

На основу члана 139. Закона о 

здравственој заштити (''Сл.гласник РС“ 

бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и 

члана 35. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице (''Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА  

 

I 

 

СЛОБОДАН МОРАВАЦ  разрешава 

се дужности председника Надзорног одбора 

Дома здравља Сремска Митровица 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Дома здравља Сремска Митровица, 

разрешавају  се: 

- БОЈАН ПАНТЕЛИЋ 

- ДР МИЛЕНА МИТРОВИЋ 

КОВИЉАЦ 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број:022-149/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

                            
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

281. 

 

 

На основу члана 139. Закона о 

здравственој заштити (''Сл.гласник РС“ 

бр.107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и 

члана 35. тачка 10. Статута града Сремске 

Митровице (''Сл.лист града Сремска 

Митровица“, бр.13/2012) Скупштина града 

Сремска Митровица, на седници одржаној 

15.09.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА  

 

I 

 

За чланове Надзорног одбора  Дома 

здравља Сремска Митровица, именују  се: 

- ЖАРКО ФИЛИПОВИЋ из 

Мартинаца, Војвођанска 168 

- БОЈАН МИЛИНКОВИЋ из 

Кузмина, Савска 179 

- ДР ТАЊА ВУЈИЧИЋ, радник 

ове установе 
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II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број:022-150/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

      
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

282. 

 

На основу члана 123. Закона о 

социјалној заштити (''Сл.гласник РС“ бр. 

24/2011) и члана 35. тачка 10. Статута града 

Сремске Митровице (''Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“    

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

I 

 

МИЛОЈКА СТАНКОВИЋ разрешава 

се дужности председника Надзорног одбора 

Центра за социјални рад „Сава“   у Сремској 

Митровици 

Дужности чланова Надзорног одбора  

Центра за социјални рад „Сава“   у Сремској 

Митровици, разрешавају  се: 

- НЕБОЈША КОЊЕВИЋ 

- ЈЕЛИЦА МИЈАТОВИЋ 

 

II 

 

БРАТИСЛАВ ДОСТАНИЋ из 

Срем. Митровице, М. Хуђи 48 именује се за 

председника надзорног одбора  Центра за 

социјални рад „Сава“   у Сремској 

Митровици, а за чланове Надзорног одбора  

Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској 

Митровици, именују се: 

- ДРАГАН ЦВИЈЕТИЋ из Чалме, 

Победа 2а 

- ЈЕЛЕНА СТОЈИНОВИЋ  из 

Мачв.Митровице, Мачвански кеј 

31, радник ове установе 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

листу града Сремска Митровица''. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 022-151/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

    
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

283. 

 

На основу члана 47. став 5. Статута 

града Сремске Митровице („Сл.лист града 

Сремска Митровица“, бр.13/2012) 

Скупштина града Сремска Митровица, на 

седници одржаној 15.09.2016. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА 

УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА  

СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 

 

I 

 

МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, професор 

из Јарка, Гробљанска 20, разрешава се 

дужности председника Савета за урбанизам 
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и стамбено-комуналне делатности 

Скупштине града Сремска Митровица. 

 

II 

 

        МИЛАН МАРИНКОВИЋ, наставник 

разредне наставе из Великих Радинаца, 

Маршала Тита бб, именује се за 

председника Савета за урбанизам и 

стамбено-комуналне делатности Скупштине 

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:02-95/2016-I  

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

       
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

284. 

 

 

На основу члана 46. став 4. у вези 

става 1. тачка 1.  Закона о локалним 

изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/2007, бр. 

34/10 – Одлука УС и бр. 54/11), Скупштина 

града Сремска Митровица на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику 

Скупштине Града Сремска Митровица 

Милану Ковачевићу престао мандат 

одборника због поднете оставке. 

II 

 

 Ова Одлука ће се објавити у 

„Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 

 

III 

 

          Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 020-6/2016-I 

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

               
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

 285. 

 

 

На основу члана 46. став 4. у вези 

става 1. тачка 1.  Закона о локалним 

изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/2007, бр. 

34/10 – Одлука УС и бр. 54/11), Скупштина 

града Сремска Митровица на седници 

одржаној 15.09.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику 

Скупштине Града Сремска Митровица 

Ђорђу Стојшићу престао мандат одборника 

због поднете оставке. 

 

II 

 

 Ова Одлука ће се објавити у 

„Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 
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III 

 

          Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 020-7/2016-I 

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

     
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

286. 

 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Сл.гласник РС“, 

бр.129/2007, бр. 34/10 – Одлука УС и бр. 

54/11), Скупштина града Сремска 

Митровица на седници одржаној 

15.09.2016.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

 

 ПОТРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 

Предрагу Мујкићу из Сремске Митровице, 

изабраном са Изборне листе „Александар 

Вучић-Србија побеђује.“ 

          Мандат одборника Предрага Мујкића 

почиње да тече од дана доношења ове 

Одлуке и траје до истека мандата одборника 

коме је престао мандат. 

 

 

II 

 

 Ова Одлука ће се објавити у 

„Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 

 

III 

 

          Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 020-10/2016-I 

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 
 

287. 

 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Сл.гласник РС“, 

бр.129/2007, бр. 34/10 – Одлука УС и бр. 

54/11), Скупштина града Сремска 

Митровица на седници одржаној 15.09.2016. 

године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

 

 ПОТРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 

Зорану Лемајићу из Сремске Митровице 

изабраном са Изборне листе „Лига 

социјалдемократа Војводине-Ненад Чанак, 

Либерално демократска партија-Чедомир 

Јовановић, Зелена еколошка партија –

Зелени“. 

          Мандат одборника Зорана Лемајића 

почиње да тече од дана доношења ове 

Одлуке и траје до истека мандата одборника 

коме је престао мандат. 
 

II 
 

 Ова Одлука ће се објавити у 

„Службеном листу града Сремска 

Митровица“. 
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III 

 

          Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

Број: 020-9/2016-I 

Дана: 15.09.2016.године 

Сремска Митровица 

   
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                       

 

 

 

 

 

 

 

288. 

На основу члана 14. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник 

РС“ бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015), члана 58. став 1. тачка 11. 

Статута  града  Сремске Митровице  („Службени лист града Сремска Митровица“  бр. 13/2012), 

Градско веће града Сремска Митровица на својој телефонској седници, одржаној дана 

24.08.2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

I 

 Одређују се аутобуска стајалишта у градском превозу путника на територији града 

Сремска Митровица, и то: 

1. ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА: 

1.1. „БЛОК Б 1 – ОКРЕТНИЦА“, ул. Јосифа Рајачића  бб; 

1.2. „БЛОК Б 2 – КРУЖНА РАСКРСНИЦА“, ул. Драгиње Никшић код бр. 81; 

1.3. „БЛОК Б 3“, ул. Јосифа Рајачића код броја 2; 

1.4. „БЛОК Б 4-БС“, ул. Божице Стојшић код броја 3; 

1.5. „БЛОК Б III- НТ 1“ , ул. Николе Тесле код броја 1; 

1.6. „БЛОК Б III- НТ 2“, ул. Николе Тесле код броја 37; 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
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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“, ул. Драгиње Никшић код броја 2; 

1.12. „МАТИЈЕ ХУЂИ 1“, ул. Краља Петра I, код броја 87; 

1.13. „МАТИЈЕ ХУЂИ 2“, ул. Краља  Петра I, код броја 96; 

1.14. „КРАЉА ПЕТРА I 3“ – СДК“, ул. Краља Петра I, код броја 45; 

1.15. „КРАЉА ПЕТРА I 2“, ул. Краља Петра I, код броја 46; 

1.16. „СТАРИ ШОР 4“, ул. Стари шор код броја 83; 

1.17. „КРАЉА ПЕТРА I 1 – ПОШТА“, ул. Краља Петра I, код броја 4; 

1.18. „ЦЕНТАР – ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА“, Трг Ћире Милекића бб; 

1.19. „СТАРИ МОСТ 1“, Булевар Константина Великог код броја 2; 

1.20. „СТАРИ МОСТ 2“, БулеварКонстантина Великог код  броја 1; 

1.21. „ЛИПА 1“, Булевар Константина Великог код броја 50; 

1.22. „ЛИПА 2“, Булевар Константина Великог код бројабб; 

1.23. „ЦРВЕНА ЧЕСМА 1“, Булевар Константина Великог код броја 120; 

1.24. „ЦРВЕНА ЧЕСМА 2“, Булевар Константина Великог код броја 35; 

1.25. „КОМУНАЛИЈЕ – МАШИНСКА  БАЗА 1“, Булевар Константина Великог код броја бб; 

1.26. „КОМУНАЛИЈЕ – МАШИНСКА  БАЗА  2“, Булевар Константина Великог код броја 75; 

1.27. „ДИСПАНЗЕР НА САВИ“, ул. Променада код броја бб; 

1.28. „АРХИВ СРЕМА“, ул. В. Караџића код броја 6; 

1.29. „ЛОВАЦ“, ул. Светог Димитрија код броја 29; 

1.30. „КАТОЛИЧКА ЦРКВА“, ул. Светог Димитрија  код броја 14; 

1.31.“СШ  НИКОЛА ТЕСЛА“ 1, ул. Змај Јовина код броја 18; 

1.32.“СШ  НИКОЛА ТЕСЛА“ 2, ул. Змај Јовина код броја 19; 

1.33. „СТАРИ ШОР 1 – БОЛНИЦА“, ул. Стари шор код броја 70; 
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1.34. „СТАРИ ШОР 2 – СДК I“, ул. Стари шор код броја 106; 

1.35. „СТАРИ ШОР 3 – ПАЛАТА ПРАВДЕ“, ул. Стари шор код броја 123; 

1.36. „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“, ул. А. Чарнојевића код броја 2; 

1.37. „КАМЕНИТА ЋУПРИЈА 1“, ул. А. Чарнојевића код броја 36; 

1.38. „КАМЕНИТА ЋУПРИЈА 2“, ул. А. Чарнојевића код броја 41; 

1.39. „НАСЕЉЕ 25. МАЈ 1“, ул. Паланка код броја 65; 

1.40. „НАСЕЉЕ 25. МАЈ 2“, ул. Паланкакодброја 68; 

1.41. „РУМСКА МАЛТА 1“, ул. Паланка код бројабб; 

1.42. „РУМСКА МАЛТА 2“, ул. Паланка код броја 139; 

1.43.“КУПЕР 1-ОКРЕТНИЦА, ул. Д. Давидовића код бб; 

1.44.“КУПЕР 2-ОКРЕТНИЦА, ул. Д. Давидовића код бб; 

1.45.“КПД 1“, ул. Фрушкогорска бб; 

1.46.“КПД 2“, ул. Фрушкогорска бб; 

1.47.“ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 1“, ул. Фрушкогорска код броја 82; 

1.48.“ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 2“, ул. Фрушкогорска код броја 71; 

1.49. „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 3“, ул. др Милана Костића бр. бб; 

1.50.“ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 4“, ул. Др. Милана Костића бр. Бб; 

1.51.“ФРУШКОГОРСКА 1“, ул. Фрушкогорска код броја 43; 

1.52.“ФРУШКОГОРСКА 2“, ул. Фрушкогорска код броја 18; 

1.53.“ЕАТОН 1“, ул. Румски друм бб; 

1.54.“ЕАТОН 2, ул. Румски друм бб; 

1.55.“ХИДРОГРАДЊА 1“, ул. Румски друм бб; 

1.56.“ХИДРОГРАДЊА  2“, ул. Румски друм бб; 

1.57“ТИЦАНОВА БАРА 1“, ул. Тицанова код броја 2 

1.58. „ТИЦАНОВА БАРА 2“, ул. Тицанова код броја3; 

1.59. „НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ ПУТ 1“, ул. Радиначки пут код броја 24; 

1.60.“НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ ПУТ  2“, ул. Радиначки пут код броја 9; 
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1.61. „НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ  ПУТ 3 – ЦРКВА“, ул. Радиначки пут код броја 130; 

1.62. „НАСЕЉЕ РАДИНАЧКИ  ПУТ 4 – МОСТИЋ“, ул. Новосадска код броја 72; 

1.63.“РАДИНАЧКИ ПУТ-КАНАЛ 1“,ул. Радиначки пут бб; 

1.64.“РАДИНАЧКИ ПУТ-КАНАЛ 2, ул. Радиначки пут код броја 87; 

1.65. ПРУГА , ул. Бранка Ћопића код броја 1; 

1.66. АНКИЦА, ул. П. Прерадовића код броја 94; 

1.67. „ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА“, ул. П. Прерадовића код броја 72; 

1.68. „КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ“, ул. А. Карађорђевића  бб; 

1.69. „ПАЛАНКА 1“, ул. Паланка код броја 100; 

1.70. „ПАЛАНКА 2“, ул. Паланка код броја 93; 

1.71. „КАМЕЊАР“, ул. Тимочке дивизије код броја 40; 

1.72. „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1“, ул. Војводе Степе код броја 11; 

1.73. „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 2“, ул. Војводе Степе бб; 

1.74. „СТЕВАНА СРЕМЦА 1“, ул. Стевана Сремца код броја 47; 

1.75. „СТЕВАНА СРЕМЦА  2 – РИБОЛОВАЦ“, ул. Стевана Сремца код броја 3; 

1.76. „ПИВАРА“, ул. Пиварска код броја 13; 

1.77. „ЦРВЕНА ЧЕСМА 3“, ул. А. Смаженка код броја 4; 

1.78. „ЖИВА ВОДА“, ул. М. Обилића код броја 95; 

1.79. „МЗ СУТЈЕСКА“, ул. Фрушкогорска код броја 42; 

1.80. „НОВО  ГРОБЉЕ“, ул. Румски друм  бб. 

2. ПРИГРАДСКО НАСЕЉЕ ЛАЋАРАК: 

2.1. „БЕЛА РУЖА 1“, ул. 1. Новембар код броја 14; 

2.2. „БЕЛА РУЖА 2“, ул. 1. Новембар код броја бб; 

2.3. „НОВО НАСЕЉЕ 1“, ул. 1. Новембар код броја 86; 

2.4. „НОВО НАСЕЉЕ 2“, ул. 1. Новембар код броја 67; 

2.5. „ПОБЕДА“, ул. 1. Новембар код броја 138; 

2.6. „ВАШАРИШТЕ“, ул. 1. Новембар код броја 129; 
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2.7. „СРЕМСКА“, ул. 1. Новембар код броја 202; 

2.8. „РАДНИЧКА“, ул. 1. Новембар код броја 185; 

2.9. „ЦЕНТАР 1“, ул. 1. Новембар код броја 252; 

2.10. „ЦЕНТАР 2“, ул. 1. Новембар код броја 237; 

2.11. „ФРУШКОГОРСКА“, ул. 1. Новембар код броја 282; 

2.12. „ЦЕРСКА“, ул. 1. Новембар код броја 277; 

2.13. „ПАРТИЗАНСКА 1“, ул. 1. Новембар код броја 324; 

2.14. „ПАРТИЗАНСКА 2“, ул. 1. Новембар код броја 325; 

2.15. „ДОСИТЕЈЕВА 1“, ул. 1. Новембар код броја 354; 

2.16. „ДОСИТЕЈЕВА 2“, ул. 1. Новембар код броја 353; 

2.17. „КРИЛО ОКРЕТНИЦА“, ул. 1. Новембар код броја 392. 

2.18.“АГРОСЕМЕ 1“, ул. Планинска бб; 

2.19.“АГРОСЕМЕ 2“, ул. Планинска бб; 

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; 

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; 

2.27.“НИСКА 8-П“, ул. Ниска код броја 101; 

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. 
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II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи решење 344-2025/2011-III од 

06.10.2011. године. 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица“. 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

Број: 344-296/2016-III                                                                   

Дана: 24.08.2016.                                                                

Сремска Митровица                                                       

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
дипл.правник Владимир Петковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

289. 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 12. Статута града Сремске Митровице („Сл. лист Града 

Сремска Митровица“  бр. 13/2012) и члана 34. став 2. Одлуке  о јавном линијском превозу 

путника на територији Града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 

2/2016, Градоначелник града Сремска Митровица  д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

I 

ЦЕНЕ КАРАТА 

 
1.1. Цена карата ван режима претплате за појединачну вожњу у дневном 

саобраћају:  
 

A.1. Карта за једну вожњу у једној зони (првој, другој или трећој) 
 

Продајна цена са ПДВ: …………  50,00 (динара) 
 

А.2. Карта за једну вожњу у две зоне (првој и другој или другој и трећој) 
 

Продајна цена са ПДВ: …………  110,00 (динара) 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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A.3. Карта за једну вожњу у три зоне (прва, друга и трећа ) 
 

Продајна цена са ПДВ: …………  180,00 (динара) 
 

 
Корисник услуге превоза (у даљем тексту: корисник) има право на непрекидну вожњу у једном 
смеру (без преседања) у дневном саобраћају куповином одговарајуће папирне карте у возилу. 

 
Дневни саобраћај обавља се у временском интервалу од 4 до 24 часа. 

 
За превоз пртљага већих димензија корисник је обавезан да додатно купи одговарајућу карту 
ван режима претплате за једну зону. 

 

 
1.2. Цена карата у режиму претплате за неограничени број вожњи у току месеца  

 
Б.1. Месечне претплатне карте за једну зону (прву, другу или трећу) 

 
Б.2. Месечне претплатне карте за две зоне (прву и другу или другу и трећу) 

 
Б.3. Месечне претплатне карте за три зоне (прва, друга и трећа ) 

 

 
Корисник претплатне месечне карте, има право на неограничени број вожњи (за одабрани број 
зона) радним даном, суботом, недељом и празником у дневном саобраћају од 4 до 24 часа. 

 
Месечна карта у претплати важи, почев од првог и закључно са последњим даном у месецу за 
који је карта купљена. 

 
Месечне претплатне карте “на име” важе за следеће категорије корисника: 

 
- запослене,   
- за студенте и ученике средњих школа и  
- за пензионере. 

 

Б.1. Месечне претплатне карте за једну зону: 
 

· за запослене   
Продајна цена са ПДВ:…………1.800,00 (динара) 

 
· за студенте и ученике средњих школа продајна цена са 
ПДВ:…………1.600,00 (динара)  

 
· за пензионере са нижом пензијом   
Продајна цена са ПДВ:…………500,00 (динара) 

 
· за пензионере са вишом пензијом   

Продајна цена са ПДВ:…………1.000,00 (динара) 
 

 

Б.2. Месечне претплатне карте за две зоне 
 

· за запослене  

Продајна цена са ПДВ:…………3.600,00 (динара) 

 
· за студенте и ученике средњих школа  

Продајна цена са ПДВ:…………2.600,00 (динара)  
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· за пензионере са нижом пензијом   

Продајна цена са ПДВ:…………750,00 (динара) 
 

· за пензионере са вишом пензијом   
Продајна цена са ПДВ:…………1.500,00 (динара) 

 

 

Б.3. Месечне претплатне карте за три зоне 
 

· за запослене  

Продајна цена са ПДВ:…………5.400,00 (динара) 

 
· за студенте и ученике средњих школа  

Продајна цена са ПДВ:…………3.000,00 (динара)  
 

· за пензионере са нижом пензијом   
Продајна цена са ПДВ:…………1.000,00 (динара) 

 
· за пензионере са вишом пензијом  

 
Продајна цена са ПДВ:…………2.000,00 (динара) 

 
 
 

Висина пензије за куповину месечних претплатних маркица за пензионере са нижом пензијом 
износи до  26.192,00 динара. 

 
Висина пензије за куповину месечних претплатних маркица за пензионере са вишом пензијом 
износи од  26.193,00 динара 
 
 
Висина комерцијалног попуста за месечне претплатне маркице за запослене, у зависности од 
“степена коришћења” (однос броја купљених месечних маркица и укупног броја запослених у 
предузећу), износи: 
 
 

“степен коришћења месечне маркице” % комерцијалног попуста превозника 
  

> 90% 15% 
  

85 – 90 % 10% 
  

70 – 85 % 5% 
  

< 70% -- 
  

 

 

  1.3.Карте и превозне исправе  

 
Све врсте претплатних карата (повластица) – возних исправа, појединачних карата и месечних 
претплатних маркица дизајнираће и наручивати надлежна организациона јединица града 
Сремска Митровица задужена за послове саобраћаја. Надлежна организациона јединица, врши 
сваког месеца задуживање и раздуживање сваког превозника са картама. 

 
 
Претплатне карте, појединачне карте и претплатне маркице морају да буду на адекватан начин 
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заштићене (више степена заштите) од злоупотреба и фалсификовања О броју продатих 
појединачних карата по врстама и оставареном месечном приходу, превозници су дужни да 
сачине месечни извештај који су у обавези да предају надлежној организационој јединици 
града Сремска Митровица за послове саобраћаја до 5.ог у наредном месецу или првог наредног 
дана ако се ради о нерадном дану (субота, недеља, празник и слично).  
 
Трошкове издавања претплатне карте сносиће корисници - путници и они ће износити 200,00 
динара. 

 
Садржај појединачних карата и тип опреме за њихово издавање прописаће надлежна 
организациона јединица града Сремска Митровица. 

 

II 
 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а примењује се почев од 1. септембра 2016. 
године. 

 
 

III 
 
  Ово Решење ће бити објављено у Службеном листу града Сремска Митровица. 
 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

  Број: 38-7/2016-II 
  Дана:17.08.2016. г. 
  Сремска Митровица 

Градоначелник: 
                                                                                                дипл.правник Владимир Петковић,с.р 

 

 

 

 

 

 

 

290. 

 

У складу са чланом 48. став 2. Закона о локалним изборима («Службени гласник РС», бр. 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), 

 Изборна комисија града Сремска Митровица, на седници одржаној 14. септембра 2016. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

РАДИ ПОПУНЕ УПРАЖЊЕНИХ ОДБОРНИЧКИХ МЕСТА  

 1. Мандати одборника у Скупштини Града додељују се следећим кандидатима: 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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 1) са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ: 

Ре

д. 

бр

ој 

Ред. 

број 

на 

избор

ној 

листи 

Име и презиме 

Година 

рођењ

а 

Занимање 
Пребивали

ште 

1. 40. ПРЕДРАГ МУЈКИЋ 1979. 
дипломирани 

економиста 

Сремска 

Митровица 

 2) са Изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК, 

ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ, ЗЕЛЕНА ЕКОЛОШКА 

ПАРТИЈА - ЗЕЛЕНИ 

Ре

д. 

бр

ој 

Ред. 

број 

на 

избор

ној 

листи 

Име и презиме 

Година 

рођењ

а 

Занимање 
Пребивали

ште 

2. 14. ЗОРАН ЛЕМАЈИЋ 1978. економски техничар 
Сремска 

Митровица 

 2. Кандидатима из тачке 1. ове одлуке издаће се уверења о избору за одборника у 

Скупштини града. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 4. Ову одлуку доставити Скупштини града Сремска Митровица. 

 5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

 

Број: 06-34/2016-I 

У Сремској Митровици, 

Дана: 14.09.2016. године 

 

                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

М.П. мр Зоран Левајац, с.р. 
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