SLU@BENI LIST
OP[TINA

SREMA

IN\IJA, IRIG, PE]INCI, RUMA, STARA PAZOVA I [ID
ISSN 1451-8740
GODINA XLVI
BROJ 21

Petak, 1. jul 2016. godine
Sremska Mitrovica

Godi{wa pretplata 10.120,00 dinara
Cena ovog broja 10,00 dinara

OP[TINA STARA PAZOVA
194

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
брoj 88/11), члана 361. Закона о енергетици
(„Службени гласник РС“, брoj 145/14) и члана
22. тачка 5. и члана 33. тачка 7. Статута општине Стара Пазова (“Службени лист општина
Срема”, бр. 26/08 и 5/13), Скупштина општине
Стара Пазова, на седници одржаној 1. јула 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о испоруци топлотне енергије
(„Службени лист општина Срема“ бр. 15/15 и
26/15), у члану 3. став 1. иза речи: „у котларницама“ додају се речи: „Бранка Радичевића бр.
12-14 – Стара Пазова“.
Члaн 2.
У члану 31. став 1., број: „21“ замењује
се бројем: „22“.
Члан 3.
У члану 66. став 1., речи: „100.000,00 до
250.000,00“ замењују се бројем: „150.000,00“.
У ставу 2. истог члана, речи: „15.000,00
до 45.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.
Члан 4.
У члану 67. став 1., речи: „50.000,00 до
100.000,00“ замењују се бројем: „75.000,00“.
У ставу 2. истог члана, речи: „10.000,00
до 30.000,00“ замењују се бројем: „15.000,00“.

Члан 5.
У члану 68. став 1., речи: „50.000,00 до
250.000,00“ замењују се бројем: „150.000,00“.
У ставу 2. истог члана, речи: „15.000,00
до 45.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.
У ставу 3. истог члана, речи: „30.000,00
до 150.000,00“ замењују се бројем: „75.000,00“.
Члан 6.
У члану 69. став 1., речи: „20.000,00 до
60.000,00“ замењују се бројем: „75.000,00“, а
речи: „и предузетник“ - се бришу.
У ставу 2. истог члана, речи: „5.000,00
до 15.000,00“ замењују се бројем: „10.000,00“, а
иза речи: „динара“ додају се речи: „одговорно
лице у правном лицу и“.
Иза става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном од
40.000,00 динара“.
Члан 7.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-22/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 13. Закона о
комуналним делатностима (“Службени гласник
РС”, број 88/11) и члана 33. тачка 7. а у вези
члана 22. тачка 5. Статута општине Стара
Пазова (“Службени лист општина Срема”, бр.
26/08 и 5/13), Скупштина општине Стара
Пазова, на седници одржаној 1. јула 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”,
број 88/11) и члана 33. тачка 7. а у вези члана 22.
тачка 5. Статута општине Стара Пазова (“Службени лист општина Срема” број 26/08 и 5/13),
Скупштина општине Стара Пазова, на седници
одржаној 1. јула 2016. године, донела је

Члан 1.
У Одлуци о одвођењу атмосферских и
отпадних вода (“Службени лист општина
Срема”, број 17/15), у члану 47. став 1., речи:
„50.000,00 до 150.000,00“ замењују се бројем:
„150.000,00“.
У ставу 2. истог члана, речи: „15.000,00
до 45.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.

Члан 1.
У Одлуци о снабдевању водом
(“Службени лист општина Срема”, број 38/13) у
члану 56. став 1. речи: „50.000,00 до“ бришу се.
У ставу 2. истог члана, речи: „15.000,00
до 45.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.

Члан 2.
У члану 48. став 1., број: „100.000,00“
замењује се бројем: „75.000,00“.
У ставу 2. истог члана, број: „10.000,00“
замењују се бројем: „15.000,00“.
Члан 3.
У члану 49. став 1., речи: „50.000,00 до
250.000,00“ замењују се бројем: „150.000,00“.
У ставу 2. истог члана, речи: „25.000,00
до 75.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.
У ставу 3. истог члана, речи: „50.000,00
до 150.000,00“ замењују се бројем: „75.000,00“.
У ставу 4. истог члана, речи: „25.000,00
до 75.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.
Члан 4.
У члану 50. став 1., број: „100.000,00“
замењује се бројем: „75.000,00“.
У ставу 3. истог члана, број: „50.000,00“
замењују се бројем: „40.000,00“.
Члан 5.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-23/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ
ВОДОМ

Члан 2.
У члану 57. став 1., речи: „50.000,00 до
100.000,00“ замењују се бројем: „75.000,00“.
У ставу 2. истог члана, речи: „10.000,00
до 30.000,00“ замењују се бројем: „15.000,00“.
Члан 3.
У члану 58. став 1. речи: „50.000,00 до“
бришу се.
У ставу 2. истог члана, речи: „40.000,00
до 120.000,00“ замењују се бројем: „75.000,00“.
У ставу 3. истог члана, речи: „20.000,00
до 60.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.
У ставу 4. истог члана, речи: „15.000,00
до 45.000,00“ замењују се бројем: „25.000,00“.
Члан 4.
У члану 59. став 1., речи: „50.000,00 до
100.000,00“ замењују се бројем: „75.000,00“.
У ставу 2. истог члана, речи: „20.000,00
до 60.000,00“ замењују се бројем: „40.000,00“.
У ставу 3. истог члана, речи: „10.000,00
до 30.000,00“ замењују се бројем: „20.000,00“.
У ставу 4. истог члана, речи: „5.000,00
до 15.000,00“ замењују се бројем: „10.000,00“.
Члан 5.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-24/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 120. став 2., а у вези
члана 22. и члана 111. Закона о социјалној
заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11),
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, број 129/07) и члана
33. тачка 7. Статута Општине Стара Пазова
(“Службени лист општина Срема”, бр. 26/08 и
5/13), Скупштина општине Стара Пазова, на
седници одржаној 1. јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити (“Службени лист општина Срема”, број 7/09 и 8/12) у
члану 2. став 2. тачка 1. мења се и гласи: “Помоћ
у кући”.
Члан 2.
У члану 2. став 2. после тачке 9. додаје
се нова тачка 10. која гласи “Клуб за одрасла и
старија лица”.
Члан 3.
Назив главе V мења се и гласи:
“V. ПОМОЋ У КУЋИ”
Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
Услуга Помоћ у кући као организован
вид подршке одраслим и старијим лицима који
имају ограничене способности за самосталан
живот и обављање дневних активности
обухвата:
- помоћ у обезбеђивању исхране,
- помоћ у одржавању личне хигијне и хигијене
животног простора,
- помоћ у загревању животног простора,
- помоћ у задовољавању социјалних и културнозабавних потреба,
- посредовање у обезбеђивању разних врста
услуга и права,
- набавке роба, плаћања рачуна,
- одвођење код лекара,
- набавка, надгледање узимања лекова и примена савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на
лекарске прегледе,
- конторола виталних функција организма
(крвни притисак, шећер у крви, телесна
температура и др...).
Услугу помоћи у кући, као дневну услугу у заједници, обезбеђује Центар за социјални
рад oпштине Стара Пазова у оквиру посебне
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организационе јединице Службе за помоћ у
кући.
Ближи услови о раду Службе,
нормативи и стандарди рада, учешће корисника
у трошковима услуга са ценовником за исте,
одредиће се посебним актима Општинског већа.
Члан 5.
После члана 13. додаје се нова глава V-1
и члан 13а, који гласе:
„V-1 КЛУБ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА
ЛИЦА
Члан 13а.
Услуге Kлуба за одрасла и старија лица
као организован вид подршке у задовољавању
социјалних потреба корисника у њиховој
природној средини обухатају:
- окупљање, дружење и дневни боравак,
- припрему топлих напитака, базалкохолних
пића,
- мерење пристиска и шећера у крви,
- предавања и саветовање стручњака,
- задовољавање културно-забавних, рекреативних и духовних потреба,
- социјалну рехабилитацију, активацију и
очување личних потенцијала,
- унапређење генерацијске солидарности,
организовање самопомоћи
- социјална едукација у форми радионица и
семинара за волонтере и локалне партнере
Услуге Клуба за одрасла и стара лица,
као дневне услуге у заједници, обезбеђује
Центар за социјални рад општине Стара Пазова
у оквиру посебне организационе јединице.
Ближи услови о раду Клуба за одрасла и
старија лица, учешће грађана у трошковима и
ценовник услуга, одредиће се посебним актима
Општинског већа.“
Члан 6.
Ова длука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу oпштине
Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-25/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 120. став 2. а у вези
члана 22. и члана 111. Закона о социјалној
заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11),
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и
члана 33. тачка 7. Статута Општине Стара
Пазова (“Службени лист општина Срема”, број
26/08), Скупштина општине Стара Пазова, на
седници одржаној 1. јула 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
СЛУЖБЕ КУЋНЕ НЕГЕ, ПОМОЋИ У
КУЋИ И КЛУБА ЗА СТАРА И ОДРАСЛА
ЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Служба кућне
неге, помоћи у кући и клуба за стара и одрасла
лица („Сл. лист општина Срема“, бр. 37/09),
мења се назив Одлуке и гласи:
„ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ
ЗА ПОМОЋ У КУЋИ“
Члан 2.
У члану 1. став 1. и 2. речи „Служба
кућне неге, помоћи у кући и клуба за стара и
одрасла лица“ замењују се речима „Служба за
помоћ у кући“.
Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
„Циљ Службе за помоћ у кући јесте да
се кроз организовање активности које одраслим
и старијим грађанима чије је благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен ризицима услед старости, инвалидности,
породичних и других околности и које се
суочавају са функционалним ограничењима у
једној или више области живота, обезбеди
подршка за боравак у породици и непосредном
окружењу.
Услуге помоћи у кући усмерене су на
помоћ у обављању дневних активности у кући и
окружењу, негу и надзор, и задовољавање
других потреба које доприносе одржању и
унапређењу квалитета живота корисника.“
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Ближи услови и стандарди за пружање
услуга Службе за помоћ у кући регулишу се
Правилником о нормативима и стандардима
који доноси Општинско веће општине Стара
Пазова, на предлог Управног одбора Центра за
социјални рад општине Стара Пазова.“
Члан 5.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
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„Услуге Службе могу користити грађани у складу са Законом о социјалној заштити.
Услуге Помоћи у кући су доступне свим
пунолетним грађанима од навршених 26 до 65
година (одрасли) и старијим од 65 године
(старији) у складу са Законом о социјалној
заштити“.
Члан 6.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу oпштина
Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-26/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу чланa 120. став 2. у вези
чланова 22. став 2., 40. тачка 2. и 44. Закона о
социјалној заштити (“Службени гласник РС”,
број 24/11), члана 13. Одлуке о социјалној
заштити (“Службени лист општина Срема”, бр.
7/09 и 8/12), члана 32. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14), те члана 33. тачка 7. Статута општине
(“Службени лист општина Срема”, бр. 26/08 и
5/13), Скупштина општине Стара Пазова, на
седници одржаној 1. јула 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КЛУБА ЗА ОДРАСЛА И
СТАРИЈА ЛИЦА
Члан 1.
У општини Стара Пазова оснива се Клуб
за одрасла и старија лица (у даљем тексту:
Клуб).
Клуб се оснива при Центру за социјални
рад општине Стара Пазова.
Центар за социјални рад општине Стара
Пазова је носилац организације и функционисања Клуба.
Члан 2.
Циљ Клуба јесте да се учине доступним
активности које подстичу социјалну укљученост, омогућавају учешће у садржајима који су
прилагођени индивидуалним потребама, личним
жељама, интересовањима, могућностима и
очуваним способностима корисника и обезбеди
подршка за боравак у организованом окружењу.
Услуге
Клуба
су
усмерене
на
задовољавање културно-забавних, сазнајних и
сродних потреба корисника кроз пригодне
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садржаје који подстичу активацију, социјалну
интеграцију и квалитетан живот у заједници.
Члан 3.
Услуге Клуба су доступне свим
пунолетним грађанима од навршених 26 до 65
година (одрасли) и старијим од 65 године (старији) у складу са Законом о социјалној заштити.
Члан 4.
Рад Клуба финансираће општина.
Део средстава за рад Клуба може се
обезбеђивати учешћем грађана у трошковима
услуга, учешћем на конкурсима, донацијама,
поклонима и другим изворима.
Члан 5.
Учешће грађана у трошковима услуга
регулише се Правилником о учешћу грађана у
трошковима услуга који доноси Општинско
веће, на предлог Управног одобра Центра за
социјални рад општине Стара Пазова.
Ценовник услуга доноси Управни одбор
Центра за социјални рад општине Стара Пазова.
Члан 6.
Ближи услови за пружање услуга Клуба
регулишу се Правилником о нормативима и
стандардима који доноси Општинско веће, на
предлог Управног одбора Центра за социјални
рад општине Стара Пазова.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-27/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 47. став 4. Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама
(“Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 15/16)
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14),
члана 33. тачка 7. Статута општине Стара
Пазова (“Службени лист oпштина Срема” бр.
26/08 и 5/13), на предлог председника општине
Стара Пазова, број: 404-48/2015-II oд 21. јуна
2016. године, Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 1. јула 2016. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ
АНЕКСА ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНОМ
ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ СТАРА
ПАЗОВА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ
I
Даје се сагласност на нацрт Анекса
Јавног уговора о јавном приватном партнерству
за реализацију пројекта јавног приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање
локалне путне инфраструктуре у општини Стара
Пазова са јавним плаћањем.
II
Овлашћује се Председник општине
Стара Пазова да потпише Анекс Јавног уговора
из тачке I овог Решења са Друштвом за посебне
намене “BAUMEISTER DPN” d.o.o. из Београда,
Матични број 21187968, ПИБ 109466275, кога
заступа Лазо Прибишић, директор.
III
Ово pешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном листу
општина Срема“.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 344-48/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 52. a у вези члана 24.
став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, брoj 15/16) и члана 33. тачка 10.
Статута општине Стара Пазова (“Службени лист
општина Срема”, бр. 26/08 и 5/13), Скупштина
општине Стара Пазова, на седници одржаној 1.
јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА “ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ” СТАРА ПАЗОВА
I
ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛАН МЛАДЕНОВИЋ, дипломирани економиста из Старе
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Пазове, ул. Жарка Зрењанина бр. 42, за вршиоца
дужности директора ''Дирекције за изградњу
општине Стара Пазова јавно предузеће'' Стара
Пазова на период до једне године, почев од
наредног дана од дана доношења овог Решења.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и коначно је.
III
Ово pешење објавиће се у „Службеном
листу општина Срема“.

Petak, 1. jul 2016.

Ово pешење са образложењем доставиће
се именованом и објавиће се на интернет
страници општине Стара Пазова.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 020-61/2016-I
1. jula 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.

Petak, 1. jul 2016.
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195
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197
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Strana akta

OP[TINA STARA PAZOVA
Skup{tina op{tine
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o
isporuci toplotne energije
Odluka o izmenama Odluke o odvo|ewu
atmosferskih i otpadnih voda
Odluka o izmenama Odluke o snabdevawu
vodom
Odluka o izmenama i dopuni Odluke o
socijalnoj za{titi
Odluka o izmenama Odluke o osnivawu
Slu`be ku}ne nege, pomo}i u ku}i i kluba
za stara i odrasla lica

991
992
992
993

994

Naziv akta

Strana

199 Odluka o osnivawu Kluba za stara i
odrasla lica
994
200 Re{ewe o davawu saglasnosti na nacrt
Aneksa Javnog ugovora o javnom
privatnom partnerstvu za realizaciju
projekta javnog privatnog partnerstva
za finansirawe, izgradwu i odr`avawe
lokalne putne infrastrukture u
op{tini Stara Pazova sa javnim
pla}awem
995
201 Re{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti
direktora „Direkcije za izgradwu
op{tine Stara Pazova javno preduze}e”
Stara
995

Broj 21 Strana 998

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

Petak, 1. jul 2016.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
34(497.113) (094.5)
SLU@BENI list op{tina Srema / glavni i odgovorni
urednik Dragica Radosavqevi}. - God. 1, br. 1 (1971) . - Sremska Mitrovica : Sremske novine, 1971-. - 30 cm
Po potrebi.
ISSN 1451-8740
COBISS.SR-ID 19814402

Иzdava~: Novinsko - izdava~ko privredno dru{tvo "Sremske novine"
d.o.o. Sremska Mitrovica, Trg vojvo|anskih brigada br. 14/II. Direktor: Dragan \or|evi}.
Glavni i odgovorni urednik: Dragica Radosavqevi}. Telefon: 022/610-144. Faks: 022/610-144.
Mati~ni broj: 08013969. PIB: 100795364. Teku}i ra~un: 355-1000163-43.
[tampa "Grafo" d.o.o. Ruma, Ulica Vladimira Nazora 61i. Telefon/faks: 022/471-750.

