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Na osnovu ~lana 6. Zakona o na~inu
odre|ivawa maksimalnog broja zaposlenih u
javnom sektoru ("Slu`beni glasnik RS", broj
68/2015), ta~aka 8. i 9. Odluke o maksimalnom
broju zaposlenih na neodre|eno vreme u
sistemu dr`avnih organa, sistemu javnih
slu`bi, sistemu AP Vojvodine i sistemu
lokalne
samouprave
za
2015.
godinu
("Slu`beni glasnik RS", broj 101/2015), u
skladu sa ~lanom 119. Poslovnika Skup{tine
op{tine Ruma ("Slu`beni list op{tina
Srema", broj 1/2010), 2. februara 2016. godine,
donosi se
Одлука
о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Рума за 2015. годину

I
Систем локалне самоуправе општине
Рума чине органи локалне самоуправе, јавне
службе, јавна предузећа, правна лица основана
од стране тих предузећа, привредна друштва и
друге организације које у систему имају обавезу
пријављивања података о запосленима у
Регистар, односно запослене чије се плате,
односно зараде финансирају из буџета локалне
самоуправе.
II
Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја
запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Рума, утврђује се
максималан број запослених на неодређено
време за 2015. годину, по организационим
облицима на следећи начин:

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
1. Органи општине Рума
Општинска управа општине Рума
1.1.
Општинско правобранилаштво општине Рума
1.2.
Скупштина општине Рума
1.3.

број запослених
Укупно: 143
140
2
1

2. Јавне службе и установе
2.1.
Центар за социјални рад „Рума“
2.2.
Установа за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“ Рума
Туристичка организација општине Рума
2.3.
2.4.
Градска библиотека „Атанасије Стојковић“
Завичајни музеј Рума
2.5.
Културни центар Рума
2.6.
2.7.
Установа „Спортски центар Рума“

Укупно: 252
9
171
5
12
10
19
26

3. Јавна предузећа
3.1.
Јавно предузеће „Гас-Рума“
3.2.
Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми
3.3.
Јавно предузеће „Водовод“ Рума
3.4.
Јавно предузеће „Стамбено“ Рума
3.5.
Јавно урбанистичко предузеће „План“ Рума
3.6.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Руме“

Укупно: 360
36
136
131
26
16
15

4. Месне заједнице

Укупно: 4
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
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Месна заједница Добринци
Месна заједница Никинци
Месна заједница Платичево
Месна заједница Хртковци

1
1
1
1

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:
III
Организациони облици чији je број
запослених на неодређено време већи од
утврђеног максималног броја запослених, у
обавези су да смање, односно спроведу
рационализацију броја запослених најмање до
утврђеног максималног броја запослених за свој
организациони облик.
Обавеза из претходног става обухвата
доношење нових или измене постојећих
систематизација радних места у организационим облицима, у року од 10 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
IV
Сваки организациони облик у циљу
успешног и ефикасног обављања послова може
да смањи, односно спроведе рационализацију
броја запослених и у већем обиму од броја
утврђеног у поглављу II ове Одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
општина Срема".
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-6/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.

9

На основу члaна 7. и члана 16. став 9.
Закона о превозу у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Србије", бр.
46/95, 65/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/2011 и
68/2015), члана 2. и 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима ("Службени гласник
Републике Србије", број 88/2011) и члана 37.
став 1. тачка 7. Статута Општине Рума
("Службени лист Општина Срема", бр. 6/2009,
32/12 и 28/14), Скупштина Општине Рума, на
седници одржаној 2. фебруара 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Utorak, 2. februar 2016.

759

Члан 1.
Овом одлуком уређују се организација и
начин обављања јавног превоза путника на
територији Oпштине Рума.
Члан 2.
Јавни превоз путника може се обављати
као линијски, посебан линијски и ванлинијски
превоз.
Члан 3.
Јавни превоз путника на територији
општине Рума обавља се у складу са законом,
општим условима превоза који утврђује
Привредна комора Србије и овом Oдлуком.
II ЛИНИЈСКИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 4.
Линијски превоз путника на територији
општине Рума обавља се као градски и
приградски превоз.
Јавни превоз путника у градском и
приградском саобраћају сматра се комуналном
делатношћу у смислу одредаба Закона о
комуналним делатностима.
Члан 5.
Јавним превозом путника у градском
саобраћају, у смислу одредаба ове Одлуке,
сматра се јавни превоз путника аутобусом на
територији насељеног места Рума.
Члан 6.
Јавним превозом путника у приградском
саобраћају, у смислу одредаба ове Одлуке,
сматра се јавни превоз путника аутобусом
између два или више насељених места на
територији општине Рума.
Члан 7.
Линијски превоз се обавља аутобусима
на унапред утврђеним линијама и према
утврђеном реду вожње, уз унапред утврђену
тарифу и остале услове превоза у складу са
законом и овом Одлуком.
Члан 8.
Линијски превоз путника у градском и
приградском саобраћају и посебан линијски
превоз обавља предузеће или предузетник (у
даљем тексту: превозник) коме је то поверено
на основу спроведеног поступка јавне набавке
на период од 3 (три) године у складу са Законом
о јавним набавкама и другим подзаконским
актима који уређују ову област.
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Поверавање обављања
градског
и
приградског превоза путника врши се уговором,
а након спроведеног поступка јавне набавке.
Поверавање послова у овој области и
закључење уговора о јавно-приватном партнерству биће спроведено у складу са законом.
III УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ
Члан 9.
Овлашћује се ЈП "Дирекција за изградњу Руме", Рума за вршење организационотехничких послова у управљању системом
јавног превоза на територији општине Рума (у
даљем тексту-управљач), у оквиру обезбеђених
финансијско-материјалних средстава.
Линије у јавном градском и приградском саобраћају одређује Општинско веће, на
предлог управљача.
Члан 10.
Управљач је обавезан да Одељењу за
финансије, привреду и пољопривреду доставља
кварталне и годишње извештаје о јавном превозу, као и да покреће иницијативе и предлоге
за његово побољшање, те да предузима мере из
описа својих послова, а у сарадњи са надлежним
органима општине.
Члан 11.
По закључењу Уговора превозник може
отпочети са обављањем јавног превоза путника
у градском и приградском превозу ако има
регистрован и оверен ред вожње и доказ о
исправности возила.
Превозник коме је поверен јавни превоз
путника у градском и приградском саобраћају
дужан је да поверене послове обавља у складу
са законом и другим прописима донетим на
основу закона.
Члан 12.
Управљач се стара о извршењу уговора
и уговором предузетих обавеза и о томе редовно
извештава Општинско веће општине Рума.
Члан 13.
У случају раскида уговора, Скупштина
Општине ће привремено поверити обављање
јавног превоза другом предузећу или предузетнику, прикупљањем понуда или непосредном
погодбом.
Уговор из става 1. овог члана закључује
се до избора новог превозника у складу са овом
Одлуком, а најдуже до 6 (шест) месеци.
IV РЕГИСТРАЦИЈА И ОВЕРА РЕДОВА
ВОЖЊЕ
Члан 14.
Превозник може отпочети и обављати
линијски превоз ако има регистрован и оверен
ред вожње и доказ о исправности возила.
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Општинско веће врши регистрацију
редова вожње за градски и приградски линијски
превоз на предлог управљача.
Промене на успостављеним линијама
линијског превоза као што су: продужење, скраћење, измена трасе, успостављање и укидање
стајалишта и др. одобрава управљач, и о томе
доноси одговарајуће решење.
Члан 15.
Регистар
редова вожње градског и
приградског линијског превоза садржи:
1. акт о регистрацији реда вожње,
2. податке о превознику, и
3. ред вожње урађен у складу са важећим актом
о садржини обрасца реда вожње.
Члан 16.
Превозник започиње обављање линијског превоза по доношењу решења о одобравању рада на линији за период важења плана
линија.
Члан 17.
О отпочињању обављања линијског превоза путника управљач обавештава кориснике
превоза путем средстава јавног информисања
или на други одговарајући начин.
V

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА
Члан 18.
Превозник је дужан да се у обављању
линијског превоза путника придржава регистрованог и овереног реда вожње.
Превозник је дужан:
1. да линијски превоз врши у свему према
елементима линије садржаним у регистру и реду
вожње, осим у случајевима да је актом надлежне организационе јединице одређено другачије,
2. да приликом обављања линијског превоза у
сваком возилу поседује извод из издатог овереног реда вожње, који може бити у електронском
облику у складу са одредбама ове Одлуке,
3. да у обављању линијског превоза примењује
званичан тарифни систем,
4. да поступа у складу са одлукама управљача.
У току важења реда вожње линијски
превоз путника може се привремено обуставити
или изменити у следећим случајевима:
1. прекида саобраћаја због више силе или
извођења радова на реконструкцији пута,
2. због мера надлежног општинског органа које
непосредно утичу на ограничење саобраћаја,
док те мере трају.
Превозник је дужан да пре почетка
обуставе превоза, из става 2. овог члана, о томе
обавести управљача, који је затим дужан да
преко средстава јавног информисања обавести
кориснике превоза.
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Члан 19.
Возила којима се обавља линијски
превоз морају испуњавати услове у складу са
прописима из области превоза путника у
друмском саобраћају и прописима из области
безбедности саобраћаја.
Возила којима се обавља линијски
превоз морају бити пре упућивања у саобраћај у
исправном стању и чиста.
Члан 20.
У возилу којим се обавља линијски
превоз мора се налазити:
1. истакнут, на предњој страни аутобуса и са
стране поред улазних врата, назив линије према
реду вожње,
2. важећи ред вожње,
3. важећи ценовник,
4. општи услови первоза.
Члан 21.
Возач је дужан:
1. да возило зауставља на свим стајалиштима
према регистрованом реду вожње и да приликом
заустављања отвори врата,
2. да омогући излазак путника из возила на
безбедан начин и изван стајалишта у случају
дужег застоја,
3. да возило заустави на посебно одређеној и
обележеној површини на стајалишту и да
омогући путницима улазак у возило одмах по
пристајању, осим у возилу које је у резерви или
у квару и заустављено на за то резервисаној
површини,
4. да за време стајања на стајалишту предузме
одговарајуће радње у циљу обезбеђења возила
од неконтролисаног кретања,
5. да се придржава реда вожње на линији,
6. да покрене возило тек када се увери да су сва
врата затворена,
7. да не пуши у возилу,
8. да се према путницима опходи са пажњом и
предусретљиво,
9. да се стара о одржавању реда у возилу, и
10. да продаје карте у возилу.
Члан 22.
Возна карта се не може издати нити се
могу примати на превоз:
1. путници оболели од заразних болести,
2. путници у напитом стању,
3. путници који својом одећом могу оштетити и
упрљати унутрашњост возила,
4. посмртни остаци,
5. забрањено је уносити експлозиве и експлозивна средства.
VI ПРАВА
ПРЕВОЗА

И

ОБАВЕЗЕ

КОРИСНИКА
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Члан 23.
Укрцавање и искрцавање путника врши
се на аутобуској станици и аутобуским
стајалиштима који су унети у ред вожње.
Члан 24.
По уласку у аутобус путник је дужан да
купи возну карту, односно да покаже исправу на
основу које има право превоза.
Члан 25.
На захтев овлашћеног лица путник је
дужан да покаже возну карту.
Уколико путник нема возну карту дужан је да, на захтев овлашћеног лица превозника, плати доплатну карту, у висини утврђеној
ценовником, и потом настави започету вожњу.
Уколико путник одбије да плати
доплатну карту, из претходног става, дужан је
дати на увид своје личне податке овлашћеном
лицу превозника и да напусти аутобус на првом
следећем стајалишту.
Податке о лицу из става 3. овог члана
превозник доставља управљачу ради покретања
прекршајног поступка.
Члан 26.
У случају прекида вожње због квара на
аутобусу путници излазе из аутобуса на месту
заустављања, а превозник је дужан да обезбеди
превоз путника са купљеним возним картама до
места одредишта.
Члан 27.
У аутобусима градског и приградског
саобраћаја забрањено је:
- уносити запаљиве и експлозивне, односно
опасне материје,
- уносити предмете који могу повредити, оштетити, упрљати или узнемирити путнике или
нанети штету аутобусу,
- уводити животиње,
- ометати возача у обављању посла,
- узнемиравати путнике певањем, свирањем, виком, непристојним изразима и другим сличним
поступцима,
- пушити, бацати отпатке и слично.
Уколико се путник, и поред опомене
особља аутобуса или контролора, не придржава
забрана из става 1. овог члана, може бити
удаљен из возила без права на повраћај
плаћеног износа возне карте.
VII АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
Члан 28.
Аутобуска стајалишта у градском и
приградском саобраћају утврђује Општинско
веће на предлог управљача.
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Аутобуска стајалишта, која су решењем
Општинског већа одређена за стајалишта у
линијском градском и приградском саобраћају,
не могу се користити као стајалишта у
међумесном превозу.
Општинско веће утврђује која стајалишта у градском и приградском саобраћају могу
да се користе као стајалишта у међумесном
превозу.
VIII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 29.
Средства за обављање линијског превоза путника обезбеђују се из следећих извора:
- прихода од продаје месечних карата у спољној
продајној мрежи,
- прихода од продаје појединачних карата у
возилима,
- субвенције из буџета општине Рума,
- других извора прихода у складу са законом.
Члан 30.
Општинско веће, на предлог управљача,
утврђује цену карте у градском и приградском
саобраћају.
Цене комуналне услуге из претходног
става се образују на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних
Законом о комуналним делатностима.
Општинско веће за сваку годину
утврђује категорију лица која остварују право на
субвенцију у градском и приградском превозу,
као и висину субвенције.
IX
ВАНЛИНИЈСКИ
И
ПОСЕБАН
ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 31.
Ванлинијски превоз путника може
обављати привредно друштво, друго правно
лице или предузетник који има најмање један
регистрован аутобус за обављање домаћег
ванлинијског превоза.
Члан 32.
Посебан линијски превоз путника је
превоз уговорен за посебну категорију путника,
уз искључење осталих путника, који се обавља
на основу писменог уговора.
Члан 33.
Ванлинијски превоз путника обавља се
на основу писменог уговора закљученог између
превозника и корисника превоза.
Уговором из става 1. овог члана се
утврђује нарочито: релација са утврђеним
полазиштем и одредиштем, време обављања
превоза, цена превоза и места укрцавања и
искрцавања путника.
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У ванлинијском превозу путника
превозник може за једну вожњу закључити само
један уговор.
Укрцавање и искрцавање путника у
ванлинијском превозу врши се само у местима
која су утврђена уговором из става 1. овог
члана.
Уговор из става 1. овог члана се
закључује пре отпочињања превоза.
Члан 34.
Превозници који обављају ванлинијски
превоз путника не могу укрцавати и искрцавати
путнике на аутобуским стајалиштима.
Члан 35.
У
аутобусу
којим
се
обавља
ванлинијски превоз путника мора се налазити
примерак уговора на основу кога се обавља
превоз, путни лист и истакнут на предњој
страни аутобуса натпис: “Ванлинијски превоз”.
Путни лист из става 1. овог члана мора
бити закључен и оверен посебно за сваку вожњу
садржану у уговору о превозу и у њему се не
може налазити већи број имена путника од броја
расположивих места уписаних у саобраћајној
дозволи аутобуса.
X НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над спровођењем одредаба ове
Одлуке врши управљач и Општинско веће.
Послове инспекцијског надзора врши
инспектор за друмски саобраћај (у даљем
тексту: Инспектор).
У вршењу инспекцијског надзора над
применом ове Одлуке, Инспектор има сва права,
дужности и овлашћења из члана 44. и 44а.
Закона о превозу у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Србије", бр.
46/95, 65/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/2011) и
члана 155., 156. и 157. Закона о превозу путника
у друмском саобраћају ("Службени гласник
РС", бр. 68/2015).
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. започне обављање линијског превоза пре
пријема решења о одобравању рада на линији за
период важења плана линија (члан 16. став 1.
ове Одлуке),
2. превоз у градском и приградском саобраћају
врши аутобусима који не испуњавају услове у
складу са прописима из области превоза
путника у друмском саобраћају и прописима из

Broj 2 Strana 30

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

области безбедности саобраћаја (члан 19. став
1. ове Одлуке),
3. у аутобусу којим се обавља линијски превоз
нема истакнутог, на предњој страни аутобуса и
са стране поред улазних врата, назив линије
према реду вожње (члан 20. став 1. тачка 1. ове
Одлуке),
4. у аутобусу којим се обавља линијски превоз
нема важећи ред вожње (члан 20. став 1. тачка
2. ове Одлуке),
5. у аутобусу којим се обавља линијски превоз
нема важећи ценовник (члан 20. став 1. тачка 3.
ове Одлуке),
6. у аутобусу којим се обавља линијски превоз
нема опште услове превоза (члан 20. став 1.
тачка 4. ове Одлуке),
7. поступа супротно одредби члана 28. став 2.
ове Одлуке,
8. обавља ванлинијски превоз путника супротно
одредбама члана 33. ове Одлуке,
9. обавља ванлинијски превоз путника супротно
одредбама члана 34. ове Одлуке,
10. обавља ванлинијски превоз путника
супротно одредбама члана 35. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара и одговорно лице у правном
лицу.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
10.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 38.
Новчаном казном од 10.000,00 до
250.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице као и предузетник, ако онемогући
или омета саобраћајног инспектора у вршењу
службене дужности, или не достави тражене
податке у одређеном року, или достави нетачне
податке и ако не изврши, или у одређеном року
не изврши решење саобраћајног инспектора.
За радње из претходног става казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 39.
Новчаном казном од 5.000,00 до
75.000,00 динара казниће се за прекршај возач
ако поступа у супротности са одредбама члана
21. ове Одлуке.
Члан 40.
Новчаном казном од 500,00 до 25.000,00
динара казниће се за прекршај путник ако
поступа супротно забранама из члана 27. ове
Одлуке.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Utorak, 2. februar 2016.

Члан 41.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају
да важе одредбе Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Рума посл.бр. 0683-13/2010-III од 03.09.2010. године ("Службени
лист општина Срема 26/10") и Одлуке о
условима и начину поверавања обављања јавног
превоза путника у градском и приградском
саобраћају на територији општине Рума посл.бр.
06-55-16/2010-III
од
04.06.2010.
године
("Службени лист општина Срема", бр. 16/2010)
сем одредаба члана 14. Одлуке о условима и
начину поверавања обављања јавног превоза
путника у градском и приградском саобраћају
на територији општине Рума које ће се
примењивати до избора новог превозника у
складу са законом и овом Одлуком.
Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општина Срема“.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-7/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 28. став 1. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС",
број 119/12) и члана 37. став 1. тачка 7., а у вези
са тачком 10. Статута Општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 6/2009, 38/2012 и
28/14), Скупштина Општине Рума, на седници
одржаној 2. фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИX
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА РУМА
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење
Јавног конкурса за именовање директора Јавних
предузећа чији је оснивач Општина Рума и то:
- Јавног предузећа „Стамбено“ Рума;
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор
кандидата за именовање директора Јавних
предузећа чији је оснивач Општина Рума и то:
- Јавног предузећа "Стамбено" Рума;
Члан 3.
Јавни конкурс за избор кандидата за
именовање директора Јавних предузећа чији је
оснивач општина Рума спроводи Комисија за
именовања општине Рума.
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Члан 4.
Оглас о Јавнoм конкурсу за избор
кандидата за именовање директора Јавног
предузећа чији је оснивач општина Рума чине
саставни део ове Одлуке и то:
- Оглас о Јавном конкурсу за избор кандидата за
именовање
директора
Јавног
предузећа
"Стамбено" Рума;
Члан 5.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општина Срема".
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-8/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута Општине Рума, на седници
одржаној 2. фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА ДОБРИНЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
измена и допуна Плана Генералне регулације
насељеног места Добринци (у даљем тексту:
измене и допуне Плана генералне регулације).
Члан 2.
Измене
и допуне Плана генералне
регулације врше се у оквиру постојећих граница
Плана генералне регулације насељеног места
Добринци, а измене и допуне плана односе се
искључиво на текстуални део плана.
Члан 3.
Израда измена и допунама Плана
генералне регулације, приступа се на основу
Просторног плана Општине Рума ("Службени
лист општина Срема", бр. 7/2015) и планског
документа који се мења - Плана генералне
регулације
насељеног
места
Добринци
("Службени лист општина Срема", бр. 27/2013).
Одредбама Просторног плана Руме
утврђено је да се уређење и изградња на
грађевинском земљишту врши на основу
одговарајуће
урбанистичке
документације
планова генералне и детаљне регулације
(постојећих и израда нових планова).
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За сва насељена места на подручју
Општине Рума, израђиваће се урбанистички
планови у границама грађевинског подручја које
ће се утврђивати кроз израду урбанситичког
плана за свако појединачно насеље.
Просторним планом су евидентирани
планови који остају на снази, односно
примењују се у деловима којима нису у
супротности са Просторним планом међу којима
је и План генералне регулације насељеног места
Добринци ("Службени лист општина Срема",
бр. 27/2013).
Подручје обухваћено изменама намењено је за радну зону формирану у границама
насељеног
места
грађевинског
подручја
Добринци.
Измене и допуне плана односе се само
на текстуални део плана те за израду истих нису
потребне подлоге (графички део Плана генералне регулације насељеног места Добринци се
у потпуности задржава).
Члан 4.
Принципи планирања засновани су на
смерницама, стратегији и циљевима развоја
како привредног и економског тако и друштвеног и социјалног развоја насељеног места
Добринци, а самим тим и целокупне општине.
Члан 5.
Визија и циљеви планирања коришћења
и заштите планског подручја базирају се
првенствено на елементима одрживог развоја
просторним могућностима и рационалном и
наменском уређењу простора, а засновани су и
на принципима заштите животне средине.
Циљ је првенствено стварање повољних
услова за ефикаснију реализацију планираних
радних капацитета у планском подручју.
Члан 6.
Радна зона у насељу Добринци, на коју
се односе измене и допуне плана, заузима
простор у северозападном делу насеља, као
делови целине 1 и целине 2 и обухватају
постојећи комплекс млина "Соле комерц",
Економију и депонију репе.
Изменама и допунама Плана генералне
регулације планирана је измена правила грађења
и то у делу који се односи на индекс заузетости
и индекс изграђености на парцелама радних
комплекса већим од 3000м², односно индекс
заузетости се од 30% повећава на 50%, а индекс
изграђености са 0,6 на 1,0.
Разлог за повећањем наведених параметара је исказана потреба за проширењем капацитета комплекса млина "Соле комерц" изграђеног на к.п.бр. 1185/1.
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Сви графички прикази изграђени за
План генералне регулације насељеног места
Добринци, у потпуности се задржавају.
Члан 7.
Израда измена и допуна Плана генералне регулације поверава се Јавном урбанистичком предузећу "План" Рума.
Члан 8.
Рок за израду измена и допуна Плана
детаљне регулације је 90 радних дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Средства за израду измена и допуна
Плана генералне регулације обезбедиће се из
средстава буџета Општине Рума и оквирно
износе 150.000,00 динара.
Члан 10.
За измене и допуне Плана генералне
регулације неће се радити стратешка процена
утицаја на животну средину.
Члан 11.
Нацрт измена и допуна Плана генералне
регулације биће изложен на јавни увид у Јавном
урбанистичком предузећу "План" Рума у Руми,
ул. 27 октобра бр. 7А, а начин, место и време
трајања јавног увида огласиће се у средствима
јавног информисања у складу са Законом.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општина Срема".
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-9/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007 и 83/2014) и члана 57. став 1. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС",
бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 37.
став 1. тачка 9. Статута општине Рума
("Службени лист општина Срема", бр. 6/2009,
38/2012 и 28/2014) и члана 12. став 5. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме" Рума, ("Службени
лист општина Срема", бр. 8/2013 и 28/2014),
Скупштина општине Рума, на седници одржаној
2. фебруара 2016. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
РУМЕ

Utorak, 2. februar 2016.

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме"
("Службени лист општина Срема", бр. 8/2013 и
28/2014) у члану 12. у ставу 3. иза алинеје 10.
додају се нове алинеје 11. и 12. и гласе:
- обавља организационо-техничке послове над
управљањем системом јавног превоза на
територији општине Рума,
- управља јавним паркиралиштима и одржава
услове за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и послове уклањања
и премештања паркираних возила и постављања
уређаја којима се спречава одвожење возила по
налогу надлежног органа.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
општина Срема".
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-11/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
13

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 Општине 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 3. и члана 15.
став 1. 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
општине Рума, на седници одржаној 2. фебруара
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПУТЕМ
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
1. Приступа се прибављању непокретности у
јавну својину општине Рума путем размене
непокретности непосредном погодбом, по
тржишној цени непокретности између Општине

Utorak, 2. februar 2016.
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Рума, Улица Главна 220 и Стојнић Весне из
Ашање Гвозденова број 2 и Цветиновић
Гордане из Огара Шумска 194.
2. Општина Рума прибавља у јавну својину
Општине 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 ½ дела Стојнић Весне из Ашање
Гвозденова 2 и Цветиновић Гордане из Огара
Шумска 194 Рума путем непосредне погодбе,
по тржишној цени.
3. За прибављену непокретности из тачке 2.
члана 1. ове Одлуке општина Рума преноси у
својину 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 2. ове Одлуке, 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.
Тржишна вредност непокретности које
су предмет размене утврдиће се путем
вештачења непокретности.
Размена непокретности из тачке 2. и 3.
члана 1. ове Одлуке врши се без обавезе Општине Рума да накнади разлику у процењеној
тржишној вредности непокретности према лицима са којима се врши размена непокретности
уколико непокретност, која се прибавља је мање
вредности од непокретности у јавној својини
општине.
Непокретности из тачке 2. и 3. члана 1.
ове Одлуке налазе се у Руми у истој улици а
општина прибавља непокретност веће површине
од непокретности коју даје у размену.
4. Прибављање непокретности у јавну својину
Општине путем размене непокретности врши
се уз испуњење свих услова из члана 30. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС",
бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 14.
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став 3. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Рума
("Службени лист општина Срема", бр. 8/2013,
21/2013, 28/2014, 7/2015 и 34/2015).
Члан 2.
Размена непокретности из члана 1. ове
Одлуке Општина Рума треба да обезбеди остваривање интереса општине у циљу обезбеђења
већих прихода за Општину, већег запошљавања
унапређења комуналне инфраструктуре и тиме
стварања услова за ефикасно вршење права и
дужности општине.
Члан 3.
Поступак размене непокретности из
члана 1. Ове Одлуке путем непосредне погодбе
ће се спровести у складу са Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини
Општине Рума ("Службени лист општина
Срема", бр. 8/2013, 21/2013, 28/2014, 7/2015 и
34/2015).
Члан 4.
Права и обавезе између Општине Рума и
Стојнић Весне из Ашање Гвозденова број 2 и
Цветиновић Гордане из Огара Шумска 194 ће
се регулисати уговором о прибављању непокретности у јавну својину општине путем размене непокретности непосредном погодбом по
тржишној цени непокретности које су предмет
размене.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
општина Срема".
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-13/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука
УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 37. став 1. тачка 6.
и 7. Статута Општине Рума ("Службени лист
општина Срема", бр. 6/2009, 38/2012 и 28/2014),
Скупштина општина Рума, на седници одржаној
2. фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта ("Службени лист
општина Срема", бр.12/2010, 39/2011, 16/2012,
3/2013, 20/2014, 28/2014 и 7/2015) (у даљем
тексту: Одлука), после члана 39. додаје се нов
члан 39а. и гласи:
Члан 39а.
"Закупцу односно кориснику грађевинског земљишта јавне намене, који има закључен
уговор о закупу односно привременом коришћењу грађевинског земљишта јавне намене
ради постављања привремног објекта, који је
преузео и обавезу уређења локације јавне
намене а уређење није у целости реализовао,
може се, уз претходну сагласност Општинског
већа Општине Рума, дозволити да се као
сузакупац односно сукорисник одреди друго
физичко и правно лице уз обавезу да то лице
реализује обавезе уређења локације.
Закупац односно корисник грађевинског
земљишта јавне намене из става 1. овог члана
подноси образложен захтев за закључење анекса
уговора Јавном предузећу "Дирекција за изградњу Руме" Рума, које се доставља Општинском
већу Општине Рума ради давања претходне
сагласности.
Анексом уговора о закупу односно привременом коришћењу грађевинског земљишта
јавне намене регулисаће се сва међусобна права
и обавезе уговорних страна, посебно у погледу
рока и гаранција за реализацију уређења
локације".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
oпштина Срема".
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-15/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 37. став 1. тачка 21.
Статута Општине Рума ("Службени лист
општина Срема", бр. 6/2009, 38/2012 и 28/2014)
и члана 15. став 4. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини Општине
Рума ("Службени лист општина Срема", бр.
8/2013, 21/2013, 28/2014, 7/2015 и 34/15),
Скупштина општине Рума, на седници одржаној
2. фебруара 2016. године, донела је

Utorak, 2. februar 2016.

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
I
Формира се Комисија за спровођење
поступка прибављања непокретности у јавну
својину Општине Рума по тржишној цени путем
размене непокретности непосредно погодбом и
то:
• непокретности 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, уписано као
јавна својина општине Рума - зграда културебиоскопска дворана са нузпросторијама, и
• 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 ½ дела Стојнић
Весне из Ашање Гвозденова 2 и Цветиновић
Гордане из Огара Шумска 194
у саставу:
1. Нада Харш - председник Комисије,
2. Мирјана Кецман Гудовић - члан Комисије,
3. Душан Бараћ - члан Комисије,
4. Нада Грбић - члан Комисије,
5. Владислава Повић - члан Комисије.
II
Задатак Комисије је да у року од 20 дана
од доношења овог Решења спроведе поступак
непосредне погодне у складу са чланом 15.
Одлуке о прибављању и располагању стварима
у јавној својини Општине Рума ("Службени
лист општина Срема", бр. 8/2013, 21/2013,
28/2014, 7/2015 и 34/2015).
По спроведеном поступку непосредне
погодбе Комисија је у обавези да записник
достави Јавном предузећу "Дирекција за
изградњу Руме", Рума, ради даљег поступања.
III
Комисији припада право на накнаду за
рад у износу од 2.000,00 динара по седници.
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IV
Решење ступа на снагу даном
доношења.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-14/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 34. став 2., члана 37. и
члана 39. става 1. тачка 1. Закона о култури
("Службени гласник РС", број 72/2009) и члана
37. став 1. тачка 10. Статута Општине Рума
("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009,
38/2012, 28/2014), Скупштина Oпштине Рума,
на седници одржаној 2. фебруара 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА
I
ТАЊА СЛЕПЧЕВИЋ, дипломирани
правник из Буђановаца, разрешава се функције вршиоца дужности директора Установе
"Културни центар" Рума, са даном 12.03.2016.
године, због истека мандата.
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном
листу општина Срема".
Образложење
Вршилац дужности установе "Културни
центар", Рума је дана 12.09.2015. године
Решењем Скупштине Општине Рума посл. бр,
06-73-46/2015-III именована на функцију
вршиоца дужности директора Културног центра
Рума, до момента ступања на дужност
директора изабраног по основу јавног конкурса,
а најдуже на 6 (шест) месеци. Имајући у виду
чињеницу да је наведени период истиче дана
12.03.2016. године, а конкурс за директора
установе није расписан, на основу свега
наведеног у смислу члана 34. став 2., члана 37.
и члана 39. става 1. тачка 1. Закона о култури
("Службени гласник РС", бр. 72/2009) и члана
37. став 1. тачка 10. Статута Општине Рума
("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009,
38/2012, 28/2014), одлучено је као у изреци.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-16/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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На основу члана 34. став 2. и члана 37.
Закона о култури ("Службени гласник РС", број
72/2009) и члана 37. став 1. тачка 10. Статута
Општине Рума ("Службени лист општина
Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014), Скупштина Општине Рума, на седници одржаној 2.
фебруара 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР РУМА
I
ТАЊА СЛЕПЧЕВИЋ, дипломирани
правник из Буђановаца, именује се за вршиоца
дужности директора Установе Културни центар
Рума.
II
Мандат именованом вршиоцу дужности
директора Установе Културни центар Рума,
почиње да тече од дана 12.03.2016. године и
трајаће до момента ступања на дужност
директора Установе Културни центар Рума,
изабраног на основу јавног конкурса, а најдуже
на 6 (шест) месеци.
III
Ово Решење објавиће се у "Службеном
листу општина Срема".
Образложење
Члан 37. став 1. Закона о култури
("Службени гласник РС", број 72/2009)
предвиђа да оснивач може именовати вршиоца
дужности директора установе, без спроведеног
јавног конкурса у случају када директору
престане дужност пре истека мандата, односно
када јавни конкурс није успео. На основу свега
наведеног а у циљу нормалног функционисања
и рада установе у смислу члана 34. став 2. и
члана 37.
Закона о култури ("Службени
гласник РС", број 72/2009) и члана 37. став 1.
тачка 10. Статута Општине Рума ("Службени
лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012,
28/2014), одлучено је као у изреци.
Skup{tina op{tine Ruma
Broj: 06-11-17/2016-III
2. februara 2016. godine
Ruma
Predsednik
dr Aleksandar Martinovi}, s.r.
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OP[TINA RUMA
Skup{tina op{tine
Odluka o odre|ivawu maksimalnog broja
zaposlenih na neodre|eno vreme u sistemu
lokalne samouprave op{tine Ruma za 2015.
godinu
Odluka o javnom prevozu putnika na
teritoriji op{tine Ruma
Odluka o sprovo|ewu javnog konkursa za
imenovawe direktora javnih preduze}a
~iji je osniva~ op{tina Ruma
Odluka o izradi izmena i dopuna Plana
generalne regulacije naseqenog mesta
Dobrinci
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o
promeni osniva~kog akta Javnog preduze}a
Direkcija za izgradwu Rume
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Odluka o pribavqawu nepokretnosti u
javnu svojinu op{tine Ruma putem
razmene nepokretnosti
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o
otu|ewu i davawu u zakup gra|evinskog
zemqi{ta
Re{ewe o formirawu Komisije za sprovo|ewe postupka neposredne pogodbe
Re{ewe o razre{ewu vr{ioca
du`nosti direktora Ustanove
Kulturni centar Ruma
Re{ewe o imenovawu vr{ioca
du`nosti direktora Ustanove
Kulturni centar Ruma
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