
 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

          Градско становање доо Сремска Митровица из Сремске Митровице вас обавештава да је дана 

01.01.2017 године на снагу ступио Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“ број 
104/2016) којим је у члану 2. Закона прописано Начело одрживог развоја становања којим је 

унапређење услова становања грађана проглашено за јавни интерес Републике Србије. 

        У складу са наведеним законом Скупштина Града Сремска Митровица дана 29.09.2017 године 

донела је Одлуку о  утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и 
накнаде за рад принудног професионалног управника којим је прописано следеће: 

„Власници посебних делова зграда на територији Града Сремска Митровица, дужни су 

плаћати следеће износе: 

 

1. утврђује се минималан износ текућег одржавања зграда у износу од 550,00 динара 

месечно; 

2. утврђује се минималан износ издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграда у износу од 250,00 динара месечно; 

3. утврђује се висина износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају 

принудног постављеног професионалног управника у износу од 300,00 динара месечно.“. 

 
        У складу са наведеним дужни смо вас обавестити да је Градско становање доо Сремска 

Митровица из Сремске Митровице дужно поступати по наведеној одлуци. 

 
         У складу са новинама у важећем Закону о становању и одржавању зграда те подзаконским 

актима,  обавештавамо вас да ће почев од 01.01.2018 године Градско становање доо Сремска 

Митровица почети са радом по новим условима а који се односи на пружање услуга радова на 
текућем и инвестиционом одржавању стамбених зграда и извођењу радова на хитним 

интервенцијама, на следећи начин и под следећим условима: 

 

 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ 

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Плаћају сви власници 

посебних делова зграде 

(стан,локал,гаража) Друштву 

индетичну накнаду у износу 

од 550,00 динара са ПДВ-ом 

месечно ( без обзира на 

површину посебног дела )  

Сви власници посебних 

делова зграде 

(стан,локал,гаража) уплаћују 

индетичну накнаду у износу 

од 250,00 динара са ПДВ-ом 

месечно ( без обзира на 

површину посебног дела ), 

вођење финансијске 

евиденције инвестиционог 

фонда се не наплаћује. 

Финансирају се из фонда 

инвестиционог одржавања.  

 Рачун се води посебно за 

сваку зграду – а која се води 

као инвестициони фонд 

стамбене заједнице. 

 

Пакет услуга: Пакет услуга: Пакет услуга: 

  Друштво изводи радове 

текућег одржавања стамбене 

зграде и њених заједничких 

Инвестициони радови су: 

замена (већег дела) кровне 

конструкције зграде  

 радови хитних интервенција 

су:       

 одглављивање,обез



делова, од којих зависи 

нормално функционисање 

зграде, као што су:  

1. Редовно 

сервисирање лифта у складу 

са важећим прописима; 

2. Поправка или 

замена аутомата за заједничко 

осветљење, прекидача, 

сијалица и др; 

3. Дератизација, 

дезинсекција и дезинфекција 

заједничких просторија у 

згради у складу са важећим 

прописима; 

4  Поправка  и 

сервисирање  инсталација и 

уређаја за гашење пожара у 

згради; 

5. Чишћење 

сливника,олука и олучних 

цеви зграде;  

6. Поправка или 

замена окова, браве, катанаца 

и других уређаја за затварање 

ормана за струјомере, 

водомере, телефонске и 

телевизијске инсталације у 

згради;  

7.  Кречење 

заједничких просторија у 

згради, једном у 5 годинa; 

8. Фарбање цевне 

мреже, грејних тела и других 

уређаја у заједничким 

деловима зграде, једном у 5 

година; 

9. Одржавање хигијене 

у заједничким деловима 

зграде, (чишћење и прање 

улаза, заједничких 

просторија, степеништа, 

ходника, заједничких 

површина и др.); 

10. Поправка и 

сервисирање улазних врата, 

интерфона  видео-надзора; 

11. Одгушење 

вертикала канализације; 

12. Замена вентила 

на водоводним 

инсталацијама. 

замена (већег дела) кровног 

покривача и других 

елемената крова,  

замена дотрајалог лифта 

новим, као и замена 

лифтовске кућице, врата, 

редуктора и електро 

мотора као и генерални 

ремонт лифта,  

замена олука олучних цеви и 

др. елемената за одвод 

воде са крова и заштиту 

зграде од продора воде 

новим,  

израда хоризонталне и 

вертикалне изолације , 

Кречење фасаде зграде ,  

Замена цеви за смеће у згради  

новим , 

Замена инсталација и уређаја 

за узбуњивање у згради,  

Замена громобрана и  

интерфона,  

Замена хидраната, 

хидрантских црева и 

других хидрантских 

делова у згради, 

Замена уређаја за нужно 

осветљење и уређаја за 

резервну електроенергију 

(агрегата), 

Замена хидрофорских посуда 

и пумпи у подстаницама 

за повишење притиска 

воде новим. 

Детаљна реконструкција 

главних електро-

разводних ормана и табле 

(замена осигурача,ново 

шемирање) инсталације. 

беђење и 

ослобађање лица и 

ствари из 

заглављене кабине 

лифта; 

 затварање воде на 

централном 

вентилу и главним 

вентилима по 

вертикалам услед 

пуцања водоводне 

инсталације; 

 интервенције 

којима се згради 

обезбеђује редовно 

снабдевање водом 

и електричном 

енергијом; 

 одгушивање 

канализационе 

мреже у згради или 

посебном делу и 

одношење 

изливних остатака 

и дезинфекција 

простора; 

 обезбеђење 

угроженог 

простора око 

зграде 

упозоравајућом 

оградном 

баријером са 

знаком упозорења, 

ради безбедности 

људи и имовине од 

делова сколних 

паду са стамбене 

зграде , као и 

леденица; 

 предузимање 

заштитних мера у 

циљу превенције 

пожара и других 

оштећења којим се 

спречава 

угожавање 

безбедности лица и 

имовине; 

 друге активности 

којима се отклања 

непосредна 



 

 Друштво ће поред 

активности на радовима 

текућег одржавања из члана 

2. из става 1. вршити и 

следеће активности на 

текућем одржавању које се 

изводе по налогу надлежне 

грађевинске инспекције ради 

спречавања штетних 

последица по живот и 

здравље људи, животну 

средину, привреду или 

имовину веће вредности и 

које имају приоритет у 

текућем одржавању зграде, 

које нарочито обухватају 

следеће радње: 

 

1) скидање и поправку 

елемената фасаде и крова за 

које се утврди да угрожавају 

безбедност људи и имовине 

(малтера, фасадних облога, 

кровног покривача и др.); 

2) поправку или 

замену елемената крова, ради 

заштите од прокишњавања, 

односно продора воде и 

других атмосферских 

падавина, као и поправку или 

замену других елемената који 

су везани за кров (димњаци, 

вентилациони канали, кровни 

отвори); 

3) поновно стављање 

лифта у погон, односно 

поправку или замену делова 

лифта као и испитивање 

исправности према важећим 

прописима о лифтовима; 

4) поправка олука и 

олучних цеви и других 

лимених опшивки, уколико се 

утврди да су узрок појаве 

влаге и прокишњавања; 

5) скидање оштећених 

делова балкона, тераса, лођа и 

степеништа зграде за које се 

утврди да угрожавају 

безбедност људи и имовине; 

6) поправку водоводне 

опасност по живот, 

здравље и 

сигурност људи и 

имовине. 



и канализационе цеви и по 

потреби снимања исте, 

специјализованом опремом 

када дође до прскања њених 

делова; 

7) поправку  

хидрофора и његових делова 

када због квара зграда остане 

без воде; 

8) избацивање 

подземних и сливних вода из 

подрумских и других 

просторија у згради; 

9) отклањање узрока 

нестанка струје због квара на 

електроинсталацији зграде, 

од струјомерног ормана до 

потрошача; 

10) утврђивање и 

отклањање узрока 

електризирања уређаја и 

инсталација у згради, 

односно отклањање кварова и 

недостатака који могу 

довести до пожара; 

11) поправку цевне 

мреже, грејних тела и делова 

топловодних, односно гасних 

постројења зграде, због 

прскања делова мреже, 

грејних тела и топловодног, 

односно гасног система; 

12) поправку 

оштећеног противпожарног 

степеништа; 

13) поправку 

хидраната, хидрантских црева 

и других хидрантских делова 

у згради када дође до 

прскања, оштећења њихових 

делова или нестанка; 

14) поправку или 

замену инсталација и уређаја 

за заштиту од пожара; 

15) поправку агрегата; 

16) друге активности 

којима се спречавају штетне 

последице по живот и 

здравље људи, животну 

средину, привреду или 

имовину веће вредности. 



Радови се извршавају без 

ограничења односно нису 

ограничени лимитом 

финансијских средстава. 

Радови се извршавају до 

висине средстава 

прикупљених у 

инвестиционом фонду 

стамбене заједнице, односно 

путем бескаматне новчане 

позајмице Друштва уколико 

зграда нема довољна средства 

у фонду, на период од 5 

година. 

И путем бесповратне 

субвенције до 50% од укупне 

вредности радова коју 

додељује Друштво, а 

финансира Град Сремска 

Митровица. 

 

Извршавају се по обавештењу 

управника стамбене 

заједнице  (писмено, путем е-

маила,телефонски) 

Извршавају се у року од 30 

дана од дана сазнања за квар. 

Извршавају се у року од 24 

часа, од дана сазнања за квар 

 
Дужни смо вас обавестити да у случају да Скупштина Стамбене заједница не закључи са Градским 

становањем доо Сремска Митровица нов Уговор о одржавању заједничких делова стамбених зграда 

најкасније до 31.12.2017 године , сматра се да је важећи уговор закључен са ЈП Дирекција за 

изградњу Града Сремска Митровица из Сремске Митровице односно Градско становање доо Сремска 

Митровица, а којим је регулисано текуће одржавање стамбених зграда РАСКИНУТ, чиме престају 
сва права и обавезе уговорних страна. 

 
За више информација око погодности новог начина пословања друштва, и услуга које се нуде на име 

одржавања зграда, те закључења новог уговора, можете се обратити лично у просторијама „Градско 

становање“ доо Сремска Митровица, улица Краља Петра првог број 5, сваким радним даном од 07 до 
14.45 часова.       



 

 

 

 


