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На основу члана 92. став 4. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 и 103/2015) и чл. 59. Статута oпштине
Рума (,,Службени лист општина Срема,“ бр.
06/2009, 38/12 и 28/14), а уз сагласност Државне
ревизорске институције број: 400-1070/2016-04
од 27.01.2016. године, Скупштина Oпштине
Рума, на седници одржаној 31. мapтa 2016.
године, доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА ЗА
2015. ГОДИНУ
Члан 1.
На основу сагласности Државне ревизорске институције број: 400-1070/2016-04 од
27.01.2016. године за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Рума за
2015. годину ангажује се друго лице које
испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Завршни рачун буџета Општине Рума за
2015. годину садржаће и извештај екстерне
ревизије о финансијским извештајима који су
саставни део Завршног рачуна буџета Општине
Рума за 2015. годину.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица за обављање
екстерне ревизије извршиће се у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.

Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-1/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 20. става 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 од 29.12.2007. године),
члана 15. став 1. тачка 1. и члана 37. Статута
Општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 06/2009 38/2012 и 28/14), Скупштина
Општине Рума, на седници одржаној 31. марта
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Акциони план спровођења
Стратешког плана одрживог развоја 2015-2020.
за 2016. годину.
II
Акциони план спровођења Стратешког
плана одрживог развоја 2015-2020. за 2016.
годину, чини саставни део ове Одлуке.
III
Ова Одлука ће се објавити у
„Службеном листу општина Срема“.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-2/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 20. става 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 од 29.12.2007. године),
члана 15. став 1. тачка 1. и члана 37. Статута
Општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 06/2009 38/2012 и 28/14), Скупштина
Општине Рума, на седници одржаној 31. мартa
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Анализа остварених
планова у 2015. години планираних Стратешким
планом одрживог развоја 2015-2020. година.
II
Анализа остварених планова у 2015.
години планираних Стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. година, чини саставни
део овe Одлуке.
III
Ова Одлука ће се објавити у
„Службеном листу општина Срема“.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-3/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.

На основу члана 20. става 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 од 29.12.2007. године),
члана 15. став 1. тачка 1. и члана 37. Статута
Општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 06/2009, 38/2012 и 28/14), Скупштина
Општине Рума, на седници одржаној 31. марта
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Стратегијa безбедности
саобраћаја на путевима општине Рума за период
2016.-2021. године.
II
Стратегијa безбедности саобраћаја на
путевима општине Рума за период 2016.-2021.
године, чини саставни део ове Одлуке.
III
Ова Одлука ће се објавити у
„Службеном листу општина Срема“.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-11/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 20. става 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 од 29.12.2007. године),
члана 15. став 1. тачка 1. и члана 37. Статута
Општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 06/2009 38/2012 и 28/14), Скупштина
Општине Рума, на седници одржаној 31. марта
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ План имплементације
Стратешког плана одрживог развоја општине
Рума 2015-2020. година.
II
План имплементације Стратешког плана
одрживог развоја општине Рума 2015-2020.
година, чини саставни део ове Одлуке.
III
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општина Срема“.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-4/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.

На основу члана 20. става 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 од 29.12.2007. године),
члана 15. став 1. тачка 1. и члана 37. Статута
Општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 06/2009 38/2012 и 28/14), Скупштина
Општине Рума, на седници одржаној 31. априла
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Акциони план безбедности саобраћаја на путевима општине Рума за
период од 2016. до 2021. године.
II
Акциони плана безбедностисаобраћаја
на путевима општине Рума за период од 2016.
до 2021. године, чини саставни део ове Одлуке.
III
Ова Одлука ће се објавити у
„Службеном листу општина Срема“.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-12/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 20. став 1. тачка 24.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) и
члана 37. став 1. тачка 19. Статута Општине
Рума (“Службени лист oпштина Срема”, бр.
6/2009, 38/2012 и 28/2014), Скупштина oпштине
Рума, на седници одржаној 31. мapтa 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ,
ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ
ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима
(“Сл. лист општина Срема” број 16/2005, 7/2010
и 18/2015) члан 8а брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-10/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 27. став 10. и члана 30.
Закона о јавној својини (“Службени гласник
РС”, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 15.
став 1. тачка 26. и члана 37. став 1. тачка 18.
Статута oпштине Рума (“Службени лист општина Срема”, бр. 6/2009, 38/2012 и 28/2014), члана
3. став 1. тачка 3. и члана 3. став 4. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/15), члана
14. став 2. алинеја 3. и става 3. и члана 15. став
6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума („Службени
лист општина Срема”, бр. 8/13, 21/13, 28/14,
7/2015 и 34/15), Скупштина oпштине Рума, на
седници одржаној 31. мapтa 2016. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПУТЕМ
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Између Општине Рума Улица Главна
220 и Стојнић Весне из Ашање Гвозденова број
2 и Цветиновић Гордане из Огара Шумска 194
врши се размена непокретности на следећи
начин:
1. Општина Рума прибавља у јавну својину
Општине путем непосредне погодбе непокретности описане у ЛН број 12180 к.о. Рума под
парцелом 290, Улица ЈНА 135 земљиште под
зградом – објектом површине 04ара 56м2 и то
стамбено пословна зграда –посебни делови
уписани у В лист 2. део на објекту број 1. Рума
ЈНА 135 "Ламела 1" и то пословни простор –
једна просторија пословних услуга – локал број
7 у приземљу број посебног дела 7 површине
98м2 све уписано као приватна својина 1/1
Стојнић Весне из Ашање Гвозденова број 2 и
пословни простор пословних услуга – магацин –
подрум, број посебног дела 7/А површине 68м2
све уписано као приватна својина у по 1/2 дела
Стојнић Весне из Ашање Гвозденова 2 и
Цветиновић Гордане из Огара Шумска 194 Рума
путем непосредне погодбе , по тржишној цени
која износи 9.767.971,20 динара.
2. За прибављене непокретности из тачке 1. овог
Решења општина Рума преноси у својину путем
непосредне погодбе непокретности Стојнић Весни из Ашање Гвозденова број 2 и Цветиновић
Гордани из Огара Шумска 194 сразмерно њиховом власништву односно уписаном сувласништву на непокретностима из тачке 1. овог
Решења, које су описане у ЛН број 12113 к.о.
Рума, Улица ЈНА 106 под парцелом 1057,
земљиште под зградом објектом од 03ара 93м2
и земљиште уз зграду –објекат површине 03ара
75м2 све укупно 07ара 68м2, површине пословног простора 365м2 нето корисне површине
уписано као јавна својина општине Рума – зграда културе- биоскопска дворана са нузпросторијама по тржишној цени која износи
12.767.586,84 динара.
3. Стојнић Весна из Ашање Гвозденова број 2 и
Цветиновић Гордана из Огара Шумска 194 су у
обавези су да плате Општини Рума разлику
тржишне вредности непокретности, које су
предмет размене које у складу са утврђеном
тржишном вредности непокретности из тачке 1.
и 2. овог Решења износи 2.999.615,64 динара и
то у року од 20 дана од дана закључења
уговора.“
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4. Након правноснажности овог решења Општина Рума Улица Главна 220, коју заступа председник Општине и Стојнић Весна из Ашање
Гвозденова број 2 и Цветиновић Гордана из
Огара Шумска 194 закључиће уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине
Рума путем размене непокретности.
Међусобна права и обавезе између
Општине Рума и Стојнић Весне из Ашање
Гвозденова број 2 и Цветиновић Гордане из
Огара Шумска 194 регулисаће се уговором
након правоснажности овог Решења а посебно
да се предвиде одредбе везане за обавезе
Стојнић Весне и Цветиновић Гордане које се
односе на упис забележбе забране отуђења, рок
трајања забране, рок реализације планираних
активности и упошљавања, као и обавезу да за
сваку промену везану за пословни простор или
промену планског документа прибаве претходну
писмену
сагласност
надлежног
органа
општине.“
5. Овлашћује се председник Општине Рума, да у
име Општине Рума закључи уговор из тачке 4.
овог Решења.
6. Уговор о прибављању непокретности из тачке
1. и 2. овог Решења закључује се по претходно
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Општине Рума.
У року од 15 дана од дана закључења
уговора из тачке 4. овог Решења исти се
доставља Општинском јавном правобраниоцу
ради спровођења поступка уписа у катастар
непокретности Општине Рума и Одељењу за
финансије, привреду и пољопривреду Општине
Рума ради увођења непокретности у евиденцију
неопокретности у јавној својини општине Рума.
7. Решење је коначно и исто ће се објавити у
“Службеном листу општина Срема”.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-15/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.

На основу члана 35. и члана 42. став
4. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, брoj 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, брoj 129/27) и члана 37. став 1.
тачка 10. Статута Општине Рума („Службени
лист oпштина Срема“, бр. 6/2009, 38/2012 и
28/14), Скупштина oпштине Рума, на седници
одржаној 31. мapтa 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“СТАМБЕНО“ РУМА
I
СРЂАН НИКОЛИЋ дипл. инж. технологије из Руме, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Јавног предузећа “Стамбено” Рума, због ступања на дужност директора
изабраног на основу јавног конкурса.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном
листу општина Срема”.
Образложење
Решењем Скупштине Општине Рума
посл.бр. 06-94-10/2016-III од 26.10.2015. године
Срђан Николић је именован за вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Стамбено”
Рума. Наведеним Решењем је одређено да мандат именованом вршиоцу дужности директора
јавног предузећа траје до момента ступања на
дужност директора изабраног на основу јавног
конкурса, а најдуже шест месеци. Како је у
међувремену спроведен и окончан поступак
јавног конкурса, где је Комисија за именовања
утврдила да су испуњени услови за именовање
Срђана Николића за директора ЈП “Стамбено”
Рума, док је Општинско веће општине Рума
утврдило овај предлог Решењаљ, то је на основу
члана 35. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/27) и члана 37.
став 1. тачка 10. Статута oпштине Рума
(„Службени лист oпштина Срема“, бр. 6/2009,
38/2012, 28/14), и свега наведеног одлучено је
као у изреци.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-17/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 21. став 2. и члана 25.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj 119/12), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, брoj 129/27) и члана 37. став 1. тачка
10. Статута oпштине Рума („Службени лист
oпштина Срема“, бр. 6/2009, 38/2012 и 28/14),
Скупштина oпштине Рума, на седници одржаној
31. мapтa 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СТАМБЕНО“ РУМА
I
Срђан Николић из Руме, Иве Лоле
Рибара број 70, дипл. инж. технологије, именује се за директора Јавног предузећа “Стамбено“ Рума на период од 4 (четири) године почев
од дана ступања на рад именованог.
II
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од 8 дана од дана објављивања овог
Решења у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
III
По престанку функције именовани као
запослени овог Јавног предузећа који је засновао радни однос на неодређено време пре
именовања на ову функцију, наставља са радом
у истом на неодређено време на радном месту
које одговара по врсти и степену стручне
спреме, знању и способностима.
IV
Права и обавезе директора биће уређена
уговором о раду закљученим између Надзорног
одбора Јавног предузећа “Стамбено“ Рума и
директора.
V
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
Општина Срема“ и на званичној интернет
презентацији Општине Рума.
VI
Решење о именовању директора Јавног
предузећа “Стамбено“ Рума је коначно.
ОБРAЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина Општине Рума је дана
06.12.2014. године донела Одлуку о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора Јавних
предузећа чији је оснивач Општина Рума бр. 0611-8/2016-III од 02.02.2016. године сходно члану
28. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12).
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Сходно члану 29. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
119/12), Скупштина Општина Руме је огласила
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа „Стамбено“ Румa.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Стамбено“ Румa је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“
бр. 9/16 од 05.02.2016. године и у дневним
новинама „Дневник“ од 11.02.2016. године као
дневним новинама који се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије. Такође, Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
Јавног предузећа „Стамбено“ Румa објављен је
на интернет страници Општине Рума дана
09.02.2016. године.
Скупштина Општине Рума је дана
27.06.2013. године донела Решење о образовању
Комисије за именовања Општине Рума бр.112-162/2013-III од 27.06.2013. године као и Решење о
разрешењу два члана Комисије за именовања
Општине Рума посл. бр. 06-131-34/2014-III од
13.09.2014. године и Решење о именовању два
члана Комисије за именовања општине Рума
посл. бр. 06-131-35/2014-III од 13.09.2014. године сходно члану 26. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12).
По расписаном Огласу за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећa
“Стамбено“ Рума, пристиглa је укупно 1 (једна)
пријава и то пријава Срђана Николића из Руме,
Иве Лоле Рибара бр. 70 која је заведена под
посл.бр. 111-3-1/16 од 17.02.2016. године.
Комисија за именовања Општине Рума
је утврдила да је пристигла пријава благовремена, разумљива те да су у склопу исте
приложени сви докази у складу са расписаним
Огласом.
Комисија за именовања Општине Рума
је извршила бодовање кандидата и утврдила
број бодова кандидата који су испуњава мерила
прописана за именовање директора јавног
предузећа са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање.
Сходно члану 31. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/12) Комисија за именовања Општине Рума је утврдила
листу за именовање јединог пријављеног кандидата који испуњава мерила прописана за именовање директора Јавног предузећа „Стамбено“
Рума са бројчано исказаним и утврђеним резултом према мерилима прописаним за именовање:
1. Срђан Николић из Руме, Иве Лоле
Рибара број 70-укупно остварених 18 бодова у
изборном поступку.
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Сходно члану 31. став 1. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број
119/12), овако формирана ранг листа за именовање достављена је Општинском већу Општине
Рума.
Сходно члану 31. став 2. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број
119/12), Општинско веће Општине Рума је на
својој седници одржаној дана 29.03.2016. године
на основу достављене листе за именовање и
записника о изборном поступку, утврдила
предлог Одлуке да са Кандидат Срђан Николић
дипломирани машински инжeњер из Руме
именује за директора Јавног предузећа “Стамбено“ Рума обзиром да је за њега, према
бројчано исказаним и утврђеним резултатима
мерилима прописаним за именовање утврђено
да је исти остварио 18 бодова, да је једини
пријављени кандидат и да испуњава све законске услове и мерила прописана за именовање
директора Јавног предузећа „Стамбено“.
Скупштина Општине Рума је на својој
седници одржаној дана 31.03.2016. године усвојила Предлог Решења о именовању директора
Јавног предузећа“Стамбено“ Рума којим је за
директора именован кандидат Срђан Николић.
Сходно члану 32. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/12),
предметно решење о именовању ће се доставити
лицу које је именовано као и свим кандидатима
који су учествовали у поступку јавног конкурса
и објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, “Службеном листу Општина Срема“ и
на интернет страници Општине Рума.
Сходно члану 31. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/12),
предметно Решење је коначно.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-18/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.

^etvrtak, 31. mart 2016.
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На основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09),
члана 15. став 1. тачка 21. и члана 37. Статута
oпштине Рума („Службени лист општина
Срема“, бр. 06/2009 и 38/2012), а уз сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-11-02933/2016-14 од
30.03.2016. године, Скупштина oпштине Рума,
на седници одржаној 31. марта 2016. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Рума за 2016. годину.
II
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Рума за 2016. годину, чини саставни део овог
Закључка.
III
Овај Закључак објавити у „Службеном
листу општина Срема“.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-35-16/2016-III
31. marta 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.

^etvrtak, 31. mart 2016.
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