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Na osnovu ~lana 104. Zakona o turizmu
(“Slu`beni glasnik RS”, 36/2009, 88/2010,
99/2011-dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) i ~lana 41.
stav 7. Statuta Op{tine Irig (“Slu`beni
list op{tina Srema”, br. 13/2014, 30/2014 i
9/2015), Skup{tina op{tine Irig, na sednici
odr`anoj 30. avgusta 2016. godine, donela je

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 4. i
~lana 33. stav 1. ta~ka 5. Zakona o vanrednim
situacijama (“Slu`beni glasnik RS”, broj
111/09, 92/11 i 93/12), ~lana 3. Odluke o organizaciji i funkcionisawu civilne za{tite na
teritoriji Op{tine Irig (“Slu`beni list
op{tina Srema”, broj 12/2012) i ~lana 41.
Statuta op{tine Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br. 13/2014, 30/2014 i 9/2015),
Skup{tina op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta 2016. godine, donela je

ODLUKU
o izmenama Odluke o pla}awu boravi{ne
takse u op{tini Irig
^lan 1.
U Odluci o pla}awu boravi{ne takse
u op{tini Irig (“Slu`beni list op{tina
Srema”, br. 11/2002, 5/2006, 27/2006 i 32/2012),
~lan 4. mewa se i glasi:
“Visina boravi{ne takse iz ~lana 3.
ove odluke utvr|uje se u zavisnosti od
turisti~ke zone u kojoj se objekat nalazi i
iznosi:
- za prvu zonu ……….. 130,00 din.
- za drugu zonu ……… 110,00 din.
- za tre}u zonu ……… 100,00 din.
Do utvr|ivawa turisti~kih zona u
op{tini Irig, za sve turisti~ke, odnosno
ugostiteqske objekte boravi{na taksa iznosi
100,00 dinara dnevno”.
^lan 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavqivawa u “Slu`benom listu
op{tina Srema”, a primewiva}e se od
01.01.2017. godine.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-20/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.

ODLUKU
O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVAWU
[TABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA
TERITORIJI OP[TINE IRIG
I
Ta~ka I Odluke o obrazovawu {taba za
vanredne situacije na teritoriji op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
7/2011, 10/2013 i 12/2015) mewa se i glasi:
Obrazuje se [tab za vanredne
situacije na teritoriji op{tine Irig (u
daqem tekstu: Op{tinski {tab), u koji se
imenuju:
za komandanta:
- Stevan Kazimirovi}, predsednik Op{tine
Irig
za zamenika komandanta:
- Miodrag Bebi}, zamenik predsednika
Op{tine Irig
za na~elnika:
- Predrag Vladisavqevi}, Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srbije, Odeqewe
za vanredne situacije Sremska Mitrovica –
Odsek za upravqawe rizicima i civilnu
za{titu Sremska Mitrovica
za ~lanove:
1. Branislav Krompi} – komandir PS Irig;
2. Petar Radoj~i} – komandir VSJ Ruma;
3. Dr Biqana Milo{evi} – direktor Doma
zdravqa “Irig”;
4. Vladimir Maleti} – JP “Vodovod”
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5. Aleksandar Manojlovi} – v.d. direktora JP
“Komunalac” Irig;
6. Branko Luki} – koordinator inspekcijske
slu`be;
7. Silvana La}arac – direktor Centra za
socijalni rad Irig;
8. Bora ]iri} – sekretar Crvenog krsta
op{tinske organizacije Irig;
9. Olivera Filipovi} Proti} – na~elnik
Op{tinske uprave op{tine Irig;
10. Radojica Jekni} – {ef Slu`be za za{titu
`ivotne sredine i urbanizam
Stru~ne, organizacione i administrativno tehni~ke poslove za potrebe {taba
obavqa}e Milorad Vlahovi}, poverenik za
izbeglice u Op{tinskoj upravi op{tine
Irig.
II
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavqivawa u “Slu`benom listu
op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-24/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.

229
Na osnovu ~lana 93. stav 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”,
br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon) i ~lana 42. stav 3.
ta~ka 8. Statuta op{tine Irig (“Slu`beni
list op{tina Srema”, br. 19/08, 20/09 i 36/12),
Skup{tina op{tine Irig, po pribavqenoj
saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za
me|uregionalnu saradwu i lokalnu samoupravu, na sednici odr`anoj 30. avgusta 2016.
godine, donosi
ODLUKU
O ODRE\IVAWU NAZIVA ULICE U
IRIGU
^lan 1.
Odre|uje se naziv ulice u Irigu, koja
obuhvata kat. parcelu br. 9750/1 u k.o. Irig –
produ`etak Fru{kogorske ulice do granice
gra|evinskog podru~ja naseqa Irig.
Ulica iz prethodnog stava nosi}e
naziv Fru{kogorska ulica.
^lan 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavqivawa u “Slu`benom listu
op{tina Srema”.
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Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-27/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 13. Zakona o
komunalnim delatnostima (“Slu`beni glasnik
RS”, br. 88/2011) i ~lana 41. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015), Skup{tina op{tine
Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta 2016.
godine, donosi
ODLUKU
O JAVNIM PARKIRALI[TIMA NA
TERITORIJI OP[TINE IRIG
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Овом одлуком уређује се начин
обављања послова на уређивању, одржавању и
коришћењу јавних паркиралишта и уређује се
начин плаћања цене услуга за коришћење јавних
паркиралишта (у даљем тексту: цена паркирања)
на територији Општине Ириг (у даљем тексту:
Општина).
Члан 2.
Послове управљања, коришћења и
одржавања јавних паркиралишта на територији
Општине, врши Јавно предузеће “Комуналац”
из Ирига (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни
простори одређени и обележени за паркирање
возила.
Члан 4.
Јавна паркиралишта могу да буду:
стална, привремена и повремена.
Стална
паркиралишта
су
јавне
саобраћајне површине и посебни простори
одређени и обележени за паркирање возила.
Привремена паркиралишта су привремено уређене јавне саобраћајне површине и
посебни простори одређени и обележени за
паркирање возила.
Повремена паркиралишта су јавне
саобраћајне површине у непосредној близини
објекта у којима се одржавају спортске,
културне, уметничке, сајамске и друге приредбе
и скупови, за време њиховог трајања, које су
посебно одређене и обележене за паркирање
возила.
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Члан 5.
Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се
врши наплата за коришћење, могу да буду:
1. општа паркиралишта, за чије коришћење се
не плаћа цена паркирања, и
2. посебна паркиралишта, за чије коришћење се
плаћа цена паркирања.
Члан 6.
Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту
возила, могу да буду одређена за паркирање:
1. путничких возила,
2. аутобуса,
3. теретних возила и
4. прикључних возила.
Члан 7.
Време
паркирања
на
посебним
паркиралиштима није временски ограничено.
Висина цене паркирања зависи од врсте
возила из члана 6. ове одлуке.
Члан 8.
Актом Општинског већа општине Ириг
(у даљем тексту: Општинско веће) одређују се
јавна паркиралишта.
Члан 9.
Јавна паркиралишта обележавају се
саобраћајном сигнализацијом у складу са
прописима о безбедности саобраћаја.
Посебна паркиралишта, поред саобраћајне сигнализације, морају да имаjу на видном
месту истакнуто обавештење које садржи: врсте
возила, цену паркирања, као и назнаку времена
паркирања.
Фонд за грађевинско земљиште локалне
и некатегорисане путеве Општине Ириг, дужно
је да води евиденцију о саобраћајној сигнализацији на јавним паркиралиштима.
II УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 10.
Предузеће је дужно да уређује, одржава
опрема и обележава јавна паркиралишта.
Средства за обављање послова из става
1. овог члана на посебним паркиралиштима из
члана 5. тачка 2. ове одлуке обезбеђују се из
цене паркирања.
Предузеће је дужно да има закључен
уговор са телекомуникационим оператером који
ће пружати услуге плаћања паркирања путем
мобилног телефона.
Предузеће је дужно да води евиденцију
о јавним паркиралиштима у складу са актом из
члана 8. ове одлуке.
Члан 11.
Корисником јавног паркиралишта у
смислу ове одлуке сматра се возач, односно
власник возила (у даљем тексту: корисник).
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Корисник је дужан да користи јавно
паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом и ознакама из члана 9. став 2. ове
одлуке.
Члан 12.
Паркинг
места
за
особе
са
инвалидитетом могу да користе лица којима су
оштећени екстремитети битни за управљање
возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која
за кретање користи инвалидска колица, лица
која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и
мирнодопски
војни
инвалиди,
цивилни
инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и
лица на дијализи.
На основу акта Општинске управе,
лицима из става 1. овог члана, Предузеће издаје
налепницу за означавање возила особа са
инвалидитетом, односно члана заједничког
домаћинства.
Општинска управа доноси акт из става
2. овог члана на основу медицинске и друге
документације.
Општинска управа је дужна да на јавним паркиралиштима, у зависности од капацитета и потреба, одреди број паркинг места за
возила особа са инвалидитетом.
Члан 13.
Јавна паркиралишта која су одређена за
паркирање одређене врсте возила, могу да се
користе само за ту врсту возила.
Члан 14.
Општинска управа може изузетно да
одобри резервацију паркинг-места на јавним
паркиралиштима за потребе државних органа,
органа локалне самоуправе, јавним службама,
дипломатским и другим страним представницима, другим правним лицима као и физичким
лицима.
Општинска управа прописује услове за
резервацију паркинг места из става 1. овог
члана.
III НАЧИН ПЛАЋАЊА ЦЕНЕ
ПАРКИРАЊА
Члан 15.
За коришћење посебног паркиралишта
корисник је дужан да Предузећу плати цену
паркирања, у зависности од времена коришћења
паркинг места и врсте возила.
Цена из става 1. овог члана и члана 21.
став 1. ове одлуке утврђује се ценовником
Предузећа на који претходну сагласност даје
Општинско веће Општине Ириг.
Члан 16.
Корисник је дужан да плати цену
паркирања из члана 15. став 1. ове одлуке за
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сваки започети сат коришћења, путем мобилног
телефона или да истакне паркинг карту са
тачним подацима с унутрашње стране предњег
ветробранског стакла возила.
Члан 17.
Коришћење паркинг места одређених за
особе са инвалидитетом на посебним паркиралиштима не плаћају корисници који на возилу
имају видно истакнуту налепницу, односно
одговарајућу ознаку особе са инвалидитетом.
Возила хитне медицинске помоћи,
полиције, војске, ватрогасна возила не плаћају
цену паркирања када у току интервентних
акција користе посебна паркиралишта.
Члан 18.
Поједини корисници (станари, породице
са троје и више деце, особе са инвалидитетом,
корисници пословних простора) могу да
користе посебна паркиралишта као повлашћени
корисници под условима и на начин који
прописује Општинска управа.
Повлашћеним корисницима из става 1.
овог члана Предузеће, издаје повлашћену
паркинг арту по једном основу, који може да се
користи искључиво за возила за које је издата.
Члан 19.
Предузеће нема обавезу чувања возила
и не сноси одговорност за оштећење или крађу
возила нестанак ствари из возила на јавном
паркиралишту.
Члан 20.
Контролу наплате и коришћења посебног паркиралишта врши овлашћени контролор
Предузећа (у даљем тексту: контролор).
Кoнтролор има легитимацију и мора да
носи службено одело.
Предузеће прописује изглед и садржину
легитимације, као и изглед одела из става 2.
овог члана.
Члан 21.
Корисник
који
користи
посебно
паркиралиште супротно члану 17. ове одлуке
дужан је да лати посебну цену паркирања према
ценовнику Предузећа.
Налог за плаћање цене из става 1. ове
одлуке издаје контролор и уручује га кориснику,
а када ије у могућности да уручи налог
кориснику причвршћује га на возило.
Достављање налога за плаћање посебне
цене паркирања на начин из става 2. ове одлуке,
cматра се уредним и доцније оштећење или
уништење налога нема утицаја на ваљаност
зстављања и не одлаже плаћање посебне цене
паркирања.
Cматра се да је корисник посебног
паркиралишта поступио по примљеном налогу
уколико лати посебну цену паркирања у року од
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осам дана од дана достављања налога за
плаћање.
Aко корисник посебног паркиралишта
не плати посебну цену паркирања, у року из
става 4. вог члана, дужан је да осим износа за
посебну цену паркирања, у наредних осам дана,
плати стварне трошкове Предузећа и законску
затезну камату, на шта ће у налогу бити
упозорен.
Уколико корисник посебног паркиралишта не поступи у складу са ставом 5. овог
члана, редузеће ће покренути поступак наплате
потраживања.
Предузеће може ради омогућавања
несметаног коришћења јавних паркиралишта да
уклони, ремести возило, односно да постави
уређај којим се спречава одвожење возила, по
налогу адлежног органа.
Начин, поступак и средства за
спровођење мера из става 7. овог члана вршиће
се у складу са стом које доноси Општинско веће
Општине Ириг на предлог Општинске управе.
IV ЗАБРАНЕ
Члан 22.
На јавним паркиралиштима забрањено
је:
1. паркирање возила супротно саобраћајној
сигнализацији и ознакама из члана 11. став 2.
ове џгуке, као и на други начин ометање
коришћења јавних паркиралишта,
2. паркирање нерегистрованих возила и возила
без регистарских ознака,
3. паркирање возила на паркинг месту
резервисаном за паркирање возила особа са
инвалидитетом ако не поседује налепницу из
члана 12. став 2. ове одлуке, односно другу
одговарајућу ознаку особе са инвалидитетом,
4. паркирање одбаченог или хаварисаног возила,
5. паркирање прикључног возила без сопственог
погона,
6. остављање пловних објеката, других ствари и
предмета, као и коришћење паркиралишта на
начин супротан намени,
7. ограђивање паркинг места,
8. самовласно уређење резервисаног паркинг
места,
9. прање возила или на други начин коришћење
јавних паркиралишта супротно њиховој намени,
и
10. друге радње које доводе до прљања, оштећења или уништавања јавног паркиралишта.
V НАДЗОР
Члан 23.
Надзор над спровођењем ове одлуке
обавља Општинска управа.
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Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке и других аката донетих на
основу ове одлуке, као и комуналне послове
врши Служба за инспекцијске послове путем
инспектора за контролу друмског саобраћаја (у
даљем тексту: инспектор) и комуналног
инспектора.
Члан 24.
У вршењу инспекцијског надзора
инспектор је дужан и овлашћен да контролише:
1. саобраћајну сигнализацију на јавним паркиралиштима и нареди Предузећу отклањање
недостатака у утврђеном року,
2. техничку исправност јавних паркиралишта и
нареди Предузећу отклањање недостатака у
утврђеном року,
3. изграђеност, уређеност и опремљеност јавних
паркиралишта у складу са актима Општинске
управе и нареди Предузећу отклањање
недостатака у утврђеном року, и
4. јавна паркиралишта са аспекта безбедности
саобраћаја и на основу налаза надлежног органа
нареди измену режима саобраћаја односно
паркирања.
Члан 25.
Инспектор је овлашћен да, када се јавна
паркиралишта користе супротно одредбама ове
одлуке, нареди кориснику, ако је присутан, да
одмах уклони возило под претњом принудног
извршења.
У случају из става 1. овог члана ако се
корисник не налази на лицу места или одбије да
уклони возило, инспектор ће да фотографише
возило и донесе решење којим се налаже
уклањање возила у одређеном року, под
претњом принудног извршења.
Решење из става 2. овог члана
причвршћује се на возило уз назначење дана и
часа када је причвршћен, а тиме се сматра и да
је достављање уредио извршено.
Инспектор доноси закључак о дозволи
извршења употребом специјалног возила
Предузећа у случају да корисник не поступа по
наредби из става 1. овог члана, односно по
решењу из става 2. овог члана.
Члан 26.
Инспектор је овлашћен да контролише
да ли се јавна паркиралишта користе у складу са
наменом прописаном овом одлуком и да нареди
отклањање недостатака у утврђеном року.
Инспектор је овлашћен да изрекне
мандатну казну, поднесе захтев за вођење
прекршајног поступка у случају непоступања по
извршном решењу, као и да предузима друге
потребне мере за коришћење јавних паркиралишта у складу са овом одлуком и другим
актима донетим на основу ове одлуке.
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Члан 27.
У вршењу инспекцијског надзора, поред
законских овлашћења саобраћајни комунални
инспектор је овлашћен да изрекне мандатну
казну прописану овом одлуком, као и да
поднесе захтев за вођење прекршајног поступка.
Члан 28.
Трошкове претходно предузетих радњи
за уклањање, уклањање употребом специјалног
возила и чување уклоњених возила, сноси
корисник према ценовнику који утврђује
Предузеће.
Наплаћени трошкови из става 1. овог
члана приход су Предузећа.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
Предузеће ако:
1. не поступи у складу са чланом 9. ове одлуке,
2. не поступи у складу са чланом 10. ове одлуке,
и
3. не опреми јавна паркиралишта у складу са
чланом 13. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара одговорно лице у Предузећу.
Члан 30.
Новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. користи повлашћену паркинг карту супротно
члану 18. став 2. ове одлуке, и
2. поступи супротно члану 22. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном од
2.500,00 до 75.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном од 2.500,00 динара на
лицу места казниће се за прекршај лице које
поступи супротно члану 22. ове одлуке.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу oпштинa
Сремa”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-26/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 9. st. 1. ta~. 6. i st. 3. i
4. i ~lana 25. Zakona o finansijskoj podr{ci
porodici sa decom (“Slu`beni glasnik RS”,
br. 16/2002, 115/2005 i 107/09), ~lana 50. stav 3.
Zakona o pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu (“Slu`beni glasnik RS”, br. 18/10) i
~lana 41. stav 1. ta~ka 7. Statuta op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/14, 30/14 i 9/15), Skup{tina op{tine Irig,
na sednici odr`anoj 30. avgusta 2016. godine,
donela je
ODLUKU
O REGRESIRAWU TRO[KOVA BORAVKA
DECE U DU “DE^IJA RADOST” IRIG
^lan 1.
Овом одлуком уређује се регресирање
трошкова полудневног боравка деце упнсаних у
Припремни предшколски програм 2016/17 из
материјално угрожених породица у ДУ “Дечија
радост” Ириг (у даљем тексту: вртић).
Члан 2.
Право на регресирање трошкова боравка
у вртићу деце из материјално угрожених
породица, имају деца из породица које, у складу
са одредбама Закона о социјалног заштити,
остварују право на новчану социјалну помоћ.
Члан 3.
О правима из члана 2. ове Одлуке, на
основу поднетог захтева, у првом степену
решава Служба за друштвене делатности, општу
управу и заједничке послове Општинске управе
општине Ириг.
Члан 4.
По жалби на решење из члана 3. ове
Одлуке у другом степену решава Општинско
веће општине Ириг.
Члан 5.
Захтев за регресирање трошкова
боравка у вртићу подноси један од родитеља.
Подносилац захтева мора да има
пребивалиште на подручју општине Ириг.
Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка у вртићу и доказа
о пребивалишту, подносилац захтева прилаже:
- Решење Центра за социјални рад општине
Ириг о остваривању права на новчану социјалну
помоћ;
- Потврду вртића о упису детета;
- Уверење надлежног Центра за социјални рад,
да непосредно брине о детету (када су у питању
деца из материјално угрожених породица).

Члан 6.
Средства за остваривање права на регресирање трошкова боравка деце из материјално
угрожених породица у вртићу обезбеђују се у
буџету општине Ириг.

Sreda, 31. avgust 2016.

Члан 7.
Месечни извештај о боравку деце за
коју су донета решења о признавању права на
регресирање
трошкова
вртић
доставља
Општинској управи општине Ириг, најкасније
до 3. у месецу, за претходни месец.
Средства за регресирање трошкова
вртићу обрачунавају се на основу броја деце са
признатим правом из члана 2. ове Одлуке и
броја дана које је свако од њих претходног
месеца провело у вртићу.
Члан 8.
Право на регресирање трошкова боравка
у вртићу, остварено у складу са Законом и овом
Одлуком, признаје се од дана поднетог захтева,
до истека текуће школске године.
Члан 9.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-22/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~l. 2. i 13. Zakona o
komunalnim delatnostima (“Slu`beni glasnik
RS”, broj 88/11) i ~lana 41. stav 1. ta~ka 7.
Statuta Op{tine Irig (“Slu`beni list
op{tina Srema”, br. 13/14, 30/14 i 9/15),
Skup{tina op{tine Irig, na sednici
odr`anoj 30. avgusta 2016. godine, donela je
ODLUKU
O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O
ODR@AVAWU ^ISTO]E NA
TERITORIJI OP[TINE IRIG
^lan 1.
U Odluci o odr`avawu ~isto}e na
teritoriji op{tine Irig (“Slu`beni list
op{tina Srema”, br. 17/2013, 22/2013 i 13/2014),
u ~lanu 38. stav 1. ta~ka 2. ispred re~i: “pravna
lica i preduzetnike” dodaju se re~i:
“Ugovorno za sva”.
^lan 2.
U ostalom delu Odluka o odr`avawu
~isto}e na teritoriji op{tine Irig
(“Slu`beni list op{tina Srema”, br. 17/2013,
22/2013 i 13/2014) ostaje nepromewena.
^lan 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavqivawa u “Slu`benom listu
op{tina Srema”.

Sreda, 31. avgust 2016.
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Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-21/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.

233
Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
SAVETA ZA MLADE
I
U sastav Saveta za mlade izabrani su:
1. Kalenati} \or|e iz Iriga – za predsednika,
2. Filipovi} @ivadin iz Iriga – za ~lana,
3. Sr|an Budim~i} iz Iriga – za ~lana,
4. Mihajlo Biriwi iz Iriga – za ~lana,
5. Vladimir Paji} iz Rivice – za ~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-59/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
SAVETA ZA OBRAZOVAWE, NAUKU,
KULTURU I SPORT
I
U sastav Saveta za obrazovawe, nauku,
kulturu i sport izabrani su:
1. Marko Graora iz Vrdnika – za predsednika,
2. Branka Smiqani} iz Rivice – za ~lana,
3. Biqana Risti} iz Iriga – za ~lana,
4. Gu{i} Konstantin iz Vrdnika – za ~lana,
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5. Helena Jakovqevi} iz Iriga – za ~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-55/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
SAVETA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU
ZA[TITU
I
U sastav Saveta za zdravstvo i
socijalnu za{titu izabrani su:
1. dr Danijela Varga Vulin iz Iriga – za
predsednika,
2. Suzana Pardovicki iz Vrdnika – za ~lana,
3. dr Jovanka Jankovi} iz Iriga – za ~lana,
4. Aleksandra Baji} iz Iriga – za ~lana,
5. dr Sawa Bogojevi} iz Iriga – za ~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-54/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
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RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE
I
U sastav Mandatno imunitetske
komisije izabrani su:
1. Zoran Miti} iz Iriga – za predsednika,
2. Radmila Milanovi} iz Jaska – za ~lana,
3. Sava Jankovi} iz Iriga – za ~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-58/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST
POLOVA
I
U sastav Komisije za ravnopravnost
polova izabrani su:
1. Tatjana Ogwenovi} [undukovi} iz Iriga –
za predsednika,
2. Swe`ana Bursa} iz Vrdnika – za ~lana,
3. Avramovi} Nikola iz Vrdnika – za ~lana,
4. Zorica Radujkov iz Vrdnika – za ~lana,
5. Jadranka Vuleti} Vrtuni} iz Iriga – za
~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-57/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.

Sreda, 31. avgust 2016.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I @ALBE
I
U sastav Komisije za predstavke i
`albe izabrani su:
1. Josip Juhas iz [atrinaca – za predsednika,
2. Zoran Stojanovi} iz Iriga – za ~lana,
3. \ura Luba{~ik iz Iriga – za ~lana,
4. Mile Sanader iz Vrdnika – za ~lana,
5. Brdar Mile iz Iriga – za ~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-56/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
KOMISIJE ZA STATUTARNA,
KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA
PITAWA
I
U sastav Komisije za statutarna,
kadrovska i administrativna pitawa izabrani
su:
1. Tawa Jovanovi} iz Neradina – za
predsednika,
2. Sava Ibro~i} iz Iriga – za ~lana,
3. Jela Koledin iz Iriga – za ~lana,
4. Aleksandra Veselinovi} iz Iriga – za
~lana,
5. Tomislav Stanoj~ev iz Iriga – za ~lana.

Sreda, 31. avgust 2016.
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II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-51/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.

240
Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
ODBORA ZA PRIVREDU,
POQOPRIVREDU, TURIZAM I RAZVOJ
OP[TINE
I
U sastav Odbora za privredu, poqoprivredu, turizam i razvoj op{tine izabrani
su:
1. Milan Markovi} iz Neradina – za predsednika,
2. Seni} Branko iz Vrdnika – za ~lana,
3. Taka~ Janika iz [atrinaca – za ~lana,
4. Nikola Pa{i} iz Iriga – za ~lana,
5. Nenad Vasi} iz Rivice – za ~lana,
6. Olivera ]iri} iz Iriga – za ~lana,
7. Goran An|elkovi} iz Iriga – za ~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-53/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 45. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015) i ~lana 24. Poslovnika Skup{tine op{tine Irig br. 01-0628/2008 od 15.09.2008. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, donela je
RE[EWE
O IZBORU PREDSEDNIKA I ^LANOVA
ODBORA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE
DELATNOSTI I ZA[TITU @IVOTNE
SREDINE
I
U sastav Odbora za urbanizam, komunalne delatnosti i za{titu `ivotne sredine
izabrani su:
1. Zoran Kova~evi} iz Iriga – za predsednika,
2. Coli} Rade iz Vrdnika – za ~lana,
3. Pavle Veli}anski iz Iriga – za ~lana,
4. Dragan Marti} iz Iriga – za ~lana,
5. Dragan Lali} iz Vrdnika – za ~lana.
II
Mandat izabranih ~lanova traje do
isteka mandata Skup{tine op{tine Irig.
III
Ovo re{ewe objaviti u “Slu`benom
listu op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-52/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 14. Zakona o lokalnim
izborima (“Slu`beni glasnik RS”, br. 129/07,
34/10 – Odluka US i 54/2011) i ~lana 41.
Statuta op{tine Irig (“Slu`beni list
op{tina Srema”, br. 13/2014, 30/2014 i 9/2015),
Skup{tina op{tine Irig, na sednici
odr`anoj 30. avgusta 2016. godine, donela je
RE[EWE
O RAZRE[EWU PREDSEDNIKA
OP[TINSKE IZBORNE KOMISIJE
IRIG
I
RAZRE[AVA SE Olivera Filipovi} Proti}, dipl. Pravnik iz Iriga, funkcije
predsednika Op{tinske izborne komisije
Irig zbog podno{ewa ostavke.
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II
Ovo Re{ewe stupa na snagu danom
dono{ewa, a objavi}e se u “Slu`benom listu
op{tina Srema”.
Obrazlo`ewe
^lanom 14. Zakona o lokalnim
izborima predvi|eno je da izbornu komisiju u
stalnom sastavu ~ine predsednik i najmawe
{est ~lanova koje imenuje Skup{tina jedinice lokalne samouprave na predlog odborni~kih grupa u Skup{tini jedinice lokalne
samouprave, srazmerno broju odbornika.
Olivera Filipovi} Proti} podnela je
ostavku na funkciju predsednika Op{tinske
izborne komisije Irig.
UPUTSTVO O PRAVNOM LEKU: Protiv
ovog re{ewa dopu{tena je `alba Upravnom
sudu u Beogradu u roku od 24 ~asa od dono{ewa
Re{ewa.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-020-50/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 137. i ~lana 138.
Zakona o sportu (“Slu`beni glasnik Republike Srbije”, broj 24/2011 i 99/2011 – drugi
zakon), ~lana 41. Statuta Op{tine Irig
(“Slu`beni list op{tina Srema”, br. 13/2014,
30/2014 i 9/2015) i Programa razvoja sporta u
op{tini Irig 2015. – 2018. godine, Skup{tina
op{tine Irig, na sednici odr`anoj 30. avgusta
2016. godine, usvojila je
PRAVILNIK
O OSTVARIVAWU POTREBA I
INTERESA GRA\ANA U OBLASTI
SPORTA U OP[TINI IRIG
I) OP[TA ODREDBA
^lan 1.
Овим Правилником уређују се ближи
услови, критеријуми, мерила, начин и поступак
одобравања програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта на
територији општине Ириг (у даљем тексту:
програми) и доделе средстава из буџета Општине Ириг (у даљем тексту: Општина), начин
јавног објављивања података о предложеним
програмима за финансирање, одобреним
програмима и реализацији одобрених програма,
извештавање и кoнтрола реализације програма,
стипендирање и награђивање спортиста, одржавање спортских приредби, акција и манифеста-
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ција од значаја за Општину, Аутономну Покрајину Војводину и Републику Србију, коришћење
спортских објеката и простора намењених за
спортске активности, као и друга питања у
области спорта.
II) ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ (ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА)
Члан 2.
У буџету Општине обезбеђују се
средства за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта у Општини, у складу
са Законом о спорту РС (у даљем тексту: Закон),
јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење
спортске рекреације (Рекреативни спорт - Спорт
за све), односно бављење грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских
објеката на територији Општине, а посебно
јавних спортскихтерена у стамбеним насељима
или у њиховој близини и школских спортских
објеката, и набавка спортске опреме и
реквизита;
3) организација спортских такмичења од
посебног значаја за Општину;
4) обезбеђење услова и организовање спортских
кампова за спортски развој талентованих
спортиста и унапређење квалитета стручног
рада са њима;
5) учешће спортских организација са територије
Општине у домаћим и европским клупским
такмичењима - Такмичарски спорт;
6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт - Базични спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, интерна, општинска,
међуопштинска-окружна, покрајинска, Државна
и међународна такмичења и друге активности);
7) делатност организација у области спорта чије
је оснивач Општина;
8) делатност организација у области спорта са
седиштем на територији Општине које су од
посебног значаја за Општину;
9) унапређење заштите здравља спортиста и
обезбеђивање адекватног спортско – здравственог образовања спортиста, посебно младих,
укључујући и антидопинг образовање;
10) стипендирање за спортско усавршавање
категорисаних спортиста, посебно персективних
спортиста;
11) спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање,
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намештање спортских резултата и друго
непримерно за спорт и спортисте;
12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13) Периодична тестирања, сакупљање, анализа
и дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта Општине, истраживачко развојни
пројекти и издавање спортских публикација;
14) унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије Општине и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15) рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник Општина и спортских
објеката у својини Општине кроз одобравање
њихоивог коришћења за спортске активности и
доделу термина за тренирање учесницима у
систему спорта;
16) награде и признања за постигнуте спортске
резултате и допринос развоју спорта;
17) функционисање спорта у Општини путем
свог матичног територијалног - Спортског
савеза Општине као носиоца укупне спортске
делатности и реализатора Годишњих програмских активности и других програмских спортских активности које му на реализацију повери
Општина (заједнички функционални и материјални трошкови система спорта Општине).
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области
спорта из члана 2. овог правилника остварују се
кроз финансирање или суфинансирање програма и то:
1) за тачке 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,10,12,13,14,16 и 17 на
годишњем нивоу (у даљем тексту: Годишњи
програм)
2) за тачке 4, 9, 11 и 15 по јавном позиву (у
даљем тексту: Посебни програми)
Потребе грађана из става 1 тачке 1, 2 и 6
овог правилника имају приоритет при избору
годишњих и посебних програма којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у Општини.
Средства за остваривање потреба и
интереса грађана у области спорта у Општини
распоређују се програмом расподеле средстава
по наменама.
Програм расподеле средстава из става 1
и 2. овог члана, на предлог Спортског савеза
Општине, доноси Општинско веће Општине (у
даљем тексту: Веће).
Средства за остваривање потреба и
интереса грађана из члана 2. тачка 6 овог
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правилника распоређује се програмом капиталног инвестирања, који на предлог објективних
потреба и приоритета Спортског савеза Општине, доноси Општинско веће општине Ириг.
Савез са својим удуженим члановима корисник средстава из става 1. овогчлана
остварује приходе и из донација, спонзорства,
сопствених прихода и других извора у складу са
законом.
III) УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И
ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ
Члан 4.
Поступак подношења програма, оцене и
одобравања програма, доделе средстава за
остваривање потреба и интереса грађана у
области, извештавања и контроле реализације
одобрених програма, водиће се у складу са
Законом, овим правилником, другим подзаконским актима Министарства омладине и спорта
Републике Србије и Програмом и акционим
планом развоја спорта у Општини.
Овим правилником детаљније се
разрађују ближа мерила, критеријуми и начин
одобравања програма и доделе средстава, изглед
и садржина предлога програма и документације
која се уз предлог подноси, садржина и изглед
извештаја о реализацији и контроли реализације
одобрених програма и друга питања којима се
ближе уређује поступак одобравања програма и
доделе средстава из буџета Општине.
Члан 5.
Предлози Годишњих и Посебних програма подносе се према програмском календару
у складу са Законом односно у складу са
одлуком Општине.
Предлог свог Годишњег програма и
програма својих чланова Општини, до 1. јуна
текуће године а за наредну годину, подноси
Савез.
Предлоге Посебних програма по јавном
позиву подносе носиоци тих програма,
самостално или удружни - партнерски.
У случају удружених - партнерских
посебних програма, само једна организација,
која је носилац програма, биће одговорна за
управљање одобрених финансијских средстава
свих удружених - партнерских организација на
Посебном програму, тако да мора имати
унутрашњу организацију која ће омогућити
такво финансијско пословање.
Члан 6.
Јавни позив за предлагање Посебних
програма којима се остварују интереси и
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потребе грађана у области спорта на територији
Оштине расписује председник општине.
У јавном позиву наводе се битни услови
и критеријуми које треба да испуне предложени
Посебни програми, а нарочито: предмет јавног
позива, рок до кога морају бити поднети
предлози програма и орган коме се подносе,
место, време и лице код кога се може добити
документација у вези са јавним позивом, датум
обавештавања носиоца програма о одобреним
програмима, крајњи рок до кога морају бити
употребљена добијена средства и друга питања
у вези са јавним позивом.
Јавни позиви и јавна обавештења у
смислу овог правилника објављују се на
званичном сајту и огласној табли Општине и
средствима јавног информисања.
Члан 7.
Носилац Годишњег програма (Савез) и
посебних програма мора да:
1) буде уписан у одговарајући регистар у складу
са Законом;
2) искључиво послује на недобитној основи, ако
Законом није другачије одређено;
3) да има седиште на територији Општине;
4) да је директно одговоран за реализацију
програма;
5) да је претходно обављао делатност у области
спорта најмање годину дана;
6) да је са успехом реализовао претходно
одобрене програме, осим у случају да програм
подноси први пут;
7) да испуњава услове за обављање спортских
активности и делатности које су у вези са
предлогом програма у складу са Законом и
8) располаже капацитетима за реализацију
програма.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна, пореске
дугове или дугове према организацијама здравственог, пензионог и социјалног осигурања и
3) буде у последње две године правоснажном
одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са његовом делатношћу.
Члан 8.
Предлог програма мора да задовољава
следеће опште критеријуме:
1) да доприноси остваривању потреба и
интереса грађана у области спорта утврђених
Законом;
2) да је у складу са Законом, подзаконским
актима, Стратегијом развоја спорта у Републици
Србији, Програмом и акционим планом развоја
спорта у Општини и актима Савеза и Општине;
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3) да је од значаја за Општину;
4) да је у складу са спортским правилима и
принципима надлежногтериторијалног Савеза,
односно националног гранског спортског савеза;
5) да је у складу са условима, критеријумима и
циљевима наведеним у јавном позиву, код
прсебних програма;
6) да се реализује на територији Општине, осим
програма припрема и учешћа на такмичењима,
другим спортским активностима и преиредбана;
7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој
спорта у Општини;
8) да ће се реализовати у текућој години;
9) да је предвиђено фазно, у ратама, финансирање и суфинансирање програма, који се
реализује у дужем временском периоду.
Члан 9.
Председник Општине формира Стручну
комисију која у првој фази врши проверу предложених програма и оцену испуњених прописаних услова и критеријума у погледу организације носиоца програма и форме програма.
По извршеној провери и оцени предложених програма, програми који испуњавају прописане услове биће узети у даље разматрање.
У другој фази, Веће Општине оцењује и
вреднује програм и доноси одлуку о прихватању
и износу финансирања - суфинансирања
програма, односно не прихватању програма.
Члан 10.
Документација са Јавног позива се не
враћа.
Одлука Општинског већа из члана 9.
став 3. овог правилника је коначна и против
исте се може покренути управни спор.
Члан 11.
На основу коначне одлуке о додели
средстава за финансирање - суфинансирање
посебног програма закључује се Уговор са
корисником средстава.
Уколико се подносилац одобреног
програма не одазове позиву за закључивање
Уговора, у року од осам дана од дана пријема
позива, сматраће се да је одустао од предлога
Посебног програма.
Корисници средстава се обавезују да у
предвиђеним роковима или на захтев Општине,
поднесу извештај о утрошку истих.
Члан 12.
Предлог свог Годишњег програма,
програма својих удружених чланова и других
облика организовања спорта у Општини за
остваривање потреба и интереса грађана у
области спорта у Општини, као носилац
Годишњег програма подноси Савез Општине.
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Члан 13.
Општини, у текућој, до 1. јуна, а за
наредну годину, у саставу Годишњег програма,
преглед објективно исказаних финансијских потреба свих удружених чланова и других облика
организовања спорта у Општини, подноси Савез
Општине.
Веће утврђује предлог а Скупштина
Општине усвајањем Одлуке о буџету Општине
за наредну годину, најкасније до З1.децембра
текуће године, опредељује средства за реализацију Годишњег програма Савеза, његових удружених чланова и других облика организовања
спорта у Општини и средства за реализацију
Посебних програма у областу спорта Општине.
На основу одобрених средстава за
област спорта у Општини, Савез, у складу са
овим правилником, Општини подноси предлог
свог свеобухватног Годишњег програма,
програма својих удружених чланова и других
облика организовања спорта у Општини, и то по
наменама, областима, сегментима и подручјима
области спорта, изражен у процентуалном и
финансијском износу.
Валидно образложен предлог свеобухватног Годишњег програма, програм удружених чланова Савеза и других облика организовања спорта у Општини, разматра и усваја Веће
Општине.
Члан 14.
На основу одобрених средстава и
Годишњег програма Савеза - Савез усваја
Годишњи план остваривања потреба и интереса
грађана у области спорта Општине, у складу са
значајем, динамиком и приоритетима обухваћених спортских активности (намене, области,
сегменти и подручја) и финансира, односно
суфинанисира исте и настоји да обезбеди допунске изворе прихода (донатори, покровитељи и
спонзори).
На основу одобрених средстава за
Годишњи програм својих удружених чланова
(клубови и друштва), члан 2. тачка 5 овог правилника, Савез, у складу са посебним критеријумима и мерилима и свог правилника вреднује
(бодује) организованост, рад и остваривање
радних и такмичарских резултата својих
удружених чланова.
У првој фази вредновање (бодовање)
организованости, рада и остваривања радних и
такмичарских резултатата својих удружених
чланова (клубови и друштва) врши Актив
заступника удружених чланова Савеза и
Управном одбору Савеза у прелогу прослеђује
на разматрање и доношење одлуке.
У другој фази Управни одбор Савеза
разматра предлог Актива заступника удружених
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чланова Савеза (клубови и друштва) и доноси
одлуку о оствареним бодовима који се у обради
претварају у финансијску вредност динара и
расподела се, у складу са прецизном динамиком
и приоритетима, врши периодично и у фазама.
Вредност бода утвђује се тако што се
укупан износ средстава одобрен за годишње
програме удружених чланова Савеза дели са
укупним бројем бодова које остваре удружени
чланови Савеза и у расподели се множи
вредношћу бода - освареним бројем бодова.
На одлуку Управног одбора Савеза
удружени чланови Савеза (клубови и друштва)
имају право жалбе у року од 8 (осам) дана од
дана добијања писане одлуке.
Жалба се доставља Управном одбору
Савеза, а по жалби решава Скупштина Савеза.
Члан 15.
Одобрени износ средстава за реализацију Годишњих и Посебних програма преноси
се кориснику у складу са закљученим уговором,
а према ликвидној могућности буџета Општине.
Члан 16.
Изузетно, Савезу могу да се доделе
средства за реализацију одређеног програма и
на основу поднетог предлога програма у току
године, без јавног позива, у случају када је у
питању програм од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области
спорта, уколико програм из објективних разлога
није могао да буде поднет у роковима утврђеним Законом, а предмет и садржај програма је
такав да може бити успешно реализован само од
стране Савеза или његовогудрженогчлана.
O додели средстава из става 1. овог
члана, решењем одлучује Веће Општине.
IV) ИЗВЕШТАЈ O РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 17.
Савез је у обавези да Већу Општине, на
захтев, као у року који је предвиђен уговором о
реализовању Годишњег и Посебног програма, а
најкасније једном годишње, достави извештај са
потребном документацијом о остваривању
програма или делова програма и коришћењу
средстава буџета Општине.
Периодични извештај са потребном
комплетном документацијом о остваривању
програма или делова програма и коришћењу
средстава буџета Општине се подноси у року од
15 дана по истеку сваког квартала у току
реализације програма.
Наредна авансна уплата буџетских
средстава се неће уплаћивати Савезу као
носиоцу Годишњег програма ни носиоцу
Посебног програма који не достави периодични
извештај из става 2 овог члана.
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Носилац програма је у обавези да у року
од 30 дана од завршетка реализације програма
достави Већу Општине завршни (коначни)
извештај о реализацији програма, са проценом
постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација) и друго у складу
са захтевом Већа Општине.
Члан 18.
Веће Општине, по завршетку програма
врши анализу реализације програма и постизања
планираних ефеката, са циљем да се утврди да
ли је програм спроведен ефикасно и ефективно
у односу на стварне могућности и на постављене индикаторе, да ли су постављени циљеви
били релевантни, да ли су постигнути очекивани резултати, да ли је постигнут очекивани
утицај у складу са утрошком средстава и да ли
је обезбедена одрживост.
Члан 19.
Носилац програма који не утроши одобрена буџетска средства по некој од авансних
уплата, дужан је да у периодичном извештају
образложи разлоге због којих та средства нису
утрошена, и да тражи одобрење да се та
средства пренесу у наредни период.
Уколико се ради о неутрошеним средствима на годишњем нивоу, носилац програма
је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши повраћај средстава у буџет Општине.
Члан 20.
На свим спортским приредбама, акцијама и манифестацијма и медијским промоцијама везаним за реализовање програма мора
бити истакнуто да се програм финансира
средствима из буџета Општине.
V) КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ
ПРОГРАМА
Члан 21.
Носилац одобреног програма води све
евиденције које омогућавају Већу да, путем
службе за друштвене делатности и службе за
буџет Општине, спроводи контролу реализовања програма и утрошка средстава, у обавези је
да службама омогући увид у целокупну
документацију и сва места везана за реализацију
уговореног програма и податке које воде трећа
лица, а у вези са коришћењем одобрених
средстава и реализацијом програма и у поступку
контроле пружи им сва потребна обавештења.
Носилац одобреног програма дужан је
да чува евиденцију, односно документацију која
се односи на реализовање тог програма десет
година од дана када је тај програм завршен, ако
законом није другачије одређено.
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Члан 22.
Носилац одобреног програма дужан је
да строго наменски користи средства добијена
из буџета Општине.
Носилац одобреног програма обавезан
је да набавку добара или услуга у оквиру
одобрених средстава врши у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.
Члан 23.
Савез,
као
законски
овлашћени
предлагач Годишњих програма, програма својих
удружених чланова и других облика организовања спорта у Општини, прати реализацију
одобрених Годишњих програма и на крају
реализације програма подноси Већу извештај о
остваривању циљева и ефеката програма, а ако
се уоче озбиљни проблеми и недостаци у
реализацији програма и пре тога.
Удружени чланови Савеза су у обавези
да Савезу, као предлагачу и носиоцу Годишњег
програма, пруже све потребне информације и
омогуће увид у сва документа и све активности
везане за реализацију програма, као и да му
достављају сва исвештајно - планска документа
и базичне евиденције својих чланова.
Савез,
по
завршетку
одобреног
програма и добијању извештаја о реализацији
програма, врши анализу реализације програма и
постизања планираних ефеката.
Ако удружени члан Савеза није успешно реализовао свој програм, Савез обавештава
Веће Општине о мерама које су предузете ради
утврђивања одговорности због неуспешног
реализовања одобреног програма.
VI) РАЦИОНАЛНО И НАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 24.
Савез и његови удружени чланови
(клубови и друштва) са седиштем у Општини и
грађани могу да користе спортске објекте и
просторе намењене за спорт, а исте, уз накнаду
или без накнаде, могу користити и други
субјекти.
Члан 25.
Део школе намењен за остваривање наставног плана и програма физичког васпитања и
спорта ученика (школска спортска сала и
терени) има положај спортског објекта.
Школски спортски објекти могу се, у
складу са законом и овим правилником, давати
на коришћење Савезу и његовим удруженим
члановима без накнаде и другим субјектима и
лицима самр када су задовољене потребе
наставних и ваннаставних спортских школских

Sreda, 31. avgust 2016.

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

активности, у складу са годишњим програмом
рада школе и важећих прописа.
VII) ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 26.
Изградњу, одржавање и опремање спортских објеката, посебно јавних спортских терена у школским објектима, насељеним местима и
излетиштима и опремање истих спортском опремом и реквизитима распоређује се програмом
капиталног инвестирања који, доноси Веће
Општине.
Веће, приликом утврђивања програма
капиталног инвестирања обавезно тражи
мишљење Савеза о приоритеним потребама, из
става 1 овог члана, у области спорта Општине.
VIII) НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Члан 27.
Општина и Савез, за постигнуте резултате и допринос развојном унапређењу спорта у
Општини, којим се афирмише Општина,
додељују заједничка признања и награде (први
степен: “ОПТИМИЗАМ” за млађе категорије
екипа и појединаца (мото и подстицај „спортски
оптимизам је вечита младост) и други - виши
степен: “ОЗАРЈЕ” за сениорске екипе и појединце и друге најзаслужније добитнике („спортски
успех највише озарује душу и тело, а и боли
неуспех”)) и то:
1) спортиста године;
2) најбољи млади спортиста;
3) најбољи спортски колектив;
4) спортска личност године;
5) најбољи спортски радник;
6) најбољи спортски стручњак;
7) најбољи стручњак у спорту
8) спортисти и спортски радници (почасни
чланови Савеза) са посебним заслугaма;
9) пријатељи спорта у Општини, донатори,
спонзори и покровитељи и
10) за Животно дело и изванредан допринос
укупном развојном унапређењу спорта (посебна
Награда “ИЛИЈА ПАНТЕЛИЋ”).
Члан 28.
Предлог за доделу награда Председнику
Општине подноси Савез, по спроведенон
поступку и у складу са правилником који
доноси Савез.
Председник Општине и Савез именују
Жири чије су одлуке о добитништву коначне.
Члан 29.
Награде се састоје од уникантног
признања и новчаног износа награде, а решење
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о додели награда и висини новчаног дела
награда доносе Председник Општине и Савез, а
реализација
организације
и
трошкови
свечаности се поверава Савезу.
IX) СТИПЕНДИСАЊЕ СПОРТИСТА
Члан 30.
У буџету Општине обезбеђују се средства за стипенаирање спортиста који су категорисани у складу са Законом и Националном
категоризацијом спортиста, а посебно као перспективни спортисти, осим врхунских спортиста
и спортиста са посебним заслугама.
Кандидат за доделу стипендија мора да
испуњава и опште услове и то:
1) да има пребивалиште или боравиште,
уколико су избегла или интерно расељена лица,
на територији Општине најмање годину дана;
2) да је члан удруженог члана Савеза;
3) да није корисник стипендије по другој
основи;
4) да није у радном односу;
5) да нема професионални уговор са удруженим
чланом Савеза (клубом) и
6) да нема више од 26 година.
Члан 31.
Право на стипендирање средстава из
буџета Општине остварују и некатегорисани
спортисти.
Кандидат, поред општих услова из
члана 30. овог правилника, мора да испуњава и
посебне услове и то:
1) да је репрезентативацу својој категорији, са
наступом за националну селекцију, уколико се
ради о спортисти спортских игара (екипни
спортови);
2) да је на званичним такмичењима Републике
Србије или на међународним такмичењима,
освојио једно од прва три места у првој
категорији спортова, једно од прва два места у
другој категорији спортова или прво место у
трећој или четвртој категорији спортова по
категоризацији Спортског савеза Србије,
уколико се ради о спортисти који се бави
појединачним спортом и
3) да нема више од 18 година.
Члан 32.
Јавни позив за стипендирање спортиста
из буџета Општине, који расписује Веће,
садржи: опште и посебне услове које кандидати
морају да испуне, документацију коју подносе,
рок за подношење пријава, орган преко кога се
подноси и образац пријаве, начин објављивања
резултата јавног позива, рок за улагање
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приговора на одлуке о стипендирању, случајеве
у којима се губи право на стипендију и друга
питања од значаја за поступак стипендирања.
Веће може у јавном позиву да пропише
и друге посебне услове.
Јавни позив и одлука Већа о избору
кандидата који остварују право на стипендију
објављују се на званичном сајту Општине,
средствима јавног информисања и огласној
табли Општине.
Члан 33.
Предлоге за доделу стипендија могу
поднети Савез и његови удружени чланови
(клубови и друштва).
Члан 34.
Веће може у поступку избора кандидата
затражити стручно мишљење од Савеза.
Одлуку о износу стипендија и избору
кандидата који остварују право на доделу
стипендија по утврђивању испуњености услова
из овог правилника, доноси Веће.
Члан 35.
Учесник Јавног позива који није
задовољан Одлуком Већа може поднети
приговор Већу Општине преко Савеза у року од
15 дана од дана објављивања одлуке.
Савез разматра приговор, Већу подноси
мишљење на приговор и Веће доноси коначну
одлуку.
Члан 36.
Председник Општине, или лице које он
овласти, са изабраним кандидатима потписује
уговоре о стипендирању, којима се ближе
уређују права и обавезе уговорних страна.
Послове праћења реализације уговора из
става 1 овог члана обавља Веће.
Члан 37.
Корисник губи право на стипендију у
случају:
1) када се утврди да подаци који су услов за
доделу стипендије не одговарају чињеничном
стању;
2) да више не испуњава опште услове из члана
30. овог правилника;
3) да престане да се бави спортом у грани
спорта за коју је добио стипендију;
4) да својим понашањем или учешћем у
активностима које нису у складу са законом,
спортским правилима или другим општим
актима организација у области спорта штети
угледу спорта и на тај начин угледу спорта
Општине и
5) да се региструје и оствари право наступа и
такмичења у спортској организацији чије седи-
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ште није на територији Општине и у случају из
става 1 тачка 1, 4 и 5 овог члана корисник је у
обавези да врати дотада примљене стипендије.
X) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Опредељена средства из буџета Општине Ириг за остваривање потреба и интереса
грађана општине Ириг у области спорта не могу
бити мања од 4% укупних јавних прихода
буџета Општине Иригза предметну календарску
годину.
Трошкови функционисања спорта у
општини Ириг - заједнички функционални и
материјални трошкови спорта - територијалног
Спортског савеза општине Ириг, као носиоца
укупне спортске активности и реализатора
Годишњих програма и Посебних програма, које
му повери Општина Ириг, у складу са Законом о
спорту Републике Србије, не могу бити већи од
20% укупно примљених средстава из буџета Општине Ириг за предметну календарску годину.
Члан 39.
Свако има право да се бави спортом.
Бављење спортом мора бити хумано,
слободно и добровољно, здраво и безбедно, у
складу са природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и
циљева који су супротни спортском духу и
доступно свим грађанима под једнаким
условима без обзира на узраст, ниво физичких
способности, степен евентуалне инвалидности,
пол и друго лично својство.
Члан 40.
Спортски савез општине Ириг је добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни
територијални спортски савез за општину Ириг.
Спортски савез општине Ириг је правно
лице са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом и својим Статутом и
удружени је члан Спортског савеза Војводине и
Спортског савеза Србије.
Спортски савез општине Ириг, у складу
са законом, обавља активности и делатности на
остваривању законских и статутарних циљева
на целој територији општине Ириг.
Члан 41.
Све нагативне појаве у спорту и политички утицаји на делатност Спортског завеза
општине Ириг су у супротности са фундаметалним принципима спорта и друштвене заједнице
и подпежу одговорности.
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Члан 42.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-25/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 15. Statuta op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, broj
13/2014-pre~i{}en tekst, 30/14 i 9/15), a u vezi
sa ~lanom 46. Zakona o planirawu i izgradwi
(“Slu`beni glasnik RS”, broj 7/2009, 81/2008ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012odluka US, 50/2013 odluka US, 132/2014 i
145/2014), Skup{tina op{tine Irig, na
sednici odr`anoj 30. avgusta 2016. godine, daje
slede}u
ISPRAVKU
tehni~ke gre{ke u Odluci o dono{ewu Plana
generalne regulacije naseqa Jazak i u Planu
generalne regulacije naseqa Jazak
I
По
извршеном
сравњењу
Плана
генералне регулацнје насеља Јазак са изворним
текстом истог утврђено је да у Плану генералне
регулације насеља Јазак ("Службени лист
општина Срема", број 11/2016) као и у Одлуци о
изради Плана генералне регулације насеља Јазак
број 01-11-11/2010 од 29.03.2010 ("Службени
лист општина Срема", број 6/2010) у делу који
се односи на опис дефинисане границе обухвата
плана постоји техничка грешка због чега је
неопходно извршити техничку исправку исте,
тако да у члану 2. напред назначене Одлуке као
и у делу Б, плански део, одељак 1.1.
Граница обухвата плана, дефинисана
граница обухвата плана сада гласи:
“Грађанско подручје насеља Јазак се
налази у катастарским општинама Јазак
Прњавор и Јазак Село.
Почетна
тачка
описа
границе
грађевинског подручја насеља Јазак, која се
налази у катастарској општини Јазак Прњавор,
налази се на тромеђи Млинског потока, парцела
1087, парцеле 400 и границе катастарских
општина Јазак Прњавор и Јазак Село.
Од почетне тачке граница у правцу
севера прати источну међу потока, код парцеле
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20 га пресеца и наставља у правцу севера и
прати западну међу парцела 41, 42, 18, 43 и 17 и
долази до тромеђе парцела 17, 522 и 10.
Од тромеђе граница у правцу истока
прати северну међу парцела 17, 1087, 1088, 67,
1044 и 68 и долази до тромеђе парцела 68, 69 и
70.
Од тромеђе граница у правцу југа прати
западну међу парцела 1099, 90, 91/1, 101, 102,
116, 120, 1046, 1048 и пресецајући парцеле 363,
364, 361, 365/1 и 365/2 долази до тромеђе
парцела 365/2 и 1045 и границе катастарских
општина Јазак Прњавор и Јазак Село, мења
правац ка западу и пратећи границу катастарских општина долази до почетне тачке описа
границе грађевинског подручја насеља Јазак на
територији катастарске општине Јазак Прњавор.
Површина грађевинског подручја насеља Јазак на територији катастарске општине
Јазак Прњавор износи око 11,94 ха.
Граница грађевинског подручја насеља
Јазак, која се налази у катастарској општини
Јазак село је одређена на основу фактичког
стања на терену и дефинисана је својим
карактеристичним преломним тачкама од броја
1 до броја 77 (координате су дате у ГаусКригеровом координатном систему) и приказана
је у графичком прилогу. Списак координата
преломних тачака границе грађевинског
подручја насеља Јазак у катастарској општини
Јазак село”.
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Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Y
7403338.39
7403371.43
7403386.29
7403382.86
7403397.60
7403385.89
7403429.04
7403426.89
7403416.89
7403390.74
7403412.50
7403448.52
7403429.00
7403447.90
7403571.56
7403620.14
7403609.56
7403602.75
7403602.63
7403681.88
7403692.97
7403685.11
7403731.80
7403735.52
7403767.44
7403767.63
7403758.67
7403665.15
7403679.09
7403547.08
7403612.33
7403497.53
7403487.03
7403486.85
7403312.36
7403299.87
7403344.40
7403366.72
7403357.51

X
4997013.21
4007014.47
4997012.44
4996987.25
4996972.56
4996960.79
4996810.91
4996773.77
4996773.88
4996757.68
4996634.54
4996638.73
4996671.46
4996677.56
4996431.73
4996443.66
4996595.06
4996620.19
4996634.25
4996637.56
4996631.65
4996545.68
4996424.64
4996418.85
4996362.32
4996355.54
4996193.87
4996063.49
4995960.02
4995943.23
4995867.94
4995847.71
4995847.81
4995858.48
4995874.42
4995390.47
4995390.81
4994840.10
4994836.78

Број тачке
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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Y
7403337.43
7403288.31
7403231.57
7403078.07
7403063.14
7403114.21
7403080.33
7403074.52
7403074.20
7403079.90
7403039.54
7403037.25
7403026.57
7403009.99
7402953.99
7402944.05
7403021.22
7402979.05
7402907.45
7402902.19
7402578.88
7402594.04
7402607.09
7402614.47
7402889.24
7402902.13
7402988.76
7403005.55
7402997.79
7402995.85
7403066.06
7403028.28
7403038.10
7403069.12
7403135.85
7403223.06
7403245.94
7403275.38

X
4994837.74
4994932.39
4994941.17
4994889.41
4995032.96
4995548.43
4995551.79
4995564.45
4995741.15
4995865.60
4995851.14
4995860.01
4995853.80
4996024.83
4996114.19
4996115.32
4996230.34
4996298.33
4996323.96
4996309.56
4996315.46
4996415.35
4996436.60
4996440.57
4996403.07
4996394.14
4996351.87
4996420.94
4996427.82
4996451.22
4996459.46
4996602.66
4996776.97
4996817.50
4996750.31
4996811.13
4996926.23
4997001.14

Povr{ina gra|evinskog podru~ja naseqa Jazak u katastarskoj op{tini Jazak selo iznosi
oko 87,61ha.
Ukupna povr{ina gra|evinskog podru~ja naseqa Jazak iznosi oko 99,95ha.
II
U grani~nom delu Plana koji je sastavni deo Plana generalne regulacije naseqa Jazak
dodaje se i grafi~ki prilog – karta planiranih generalnih regulacija naseqa Jazak, izra|ena usled
napred izvr{ene ispravke granice obuhvata plana.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-23/2016
30. avgusta 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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На основу члана 62. Став 5. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије”, бр. 62/06, 65/08-др.
закон, 41/09 и 112/2015), Решења о образовању
Комисије
за
одређивање
цене
закупа
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Стара Пазова које је
обухваћено Годишњим програмом заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији општине Стара Пазова
за 2016. годину, број 020-25/2016-III од
18.04.2016. године и Решења о измени решења о
образовању Комисије за одређивање цене
закупа пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Стара Пазова
које је обухваћено Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Стара Пазова
за 2016. годину, бр. 020-80/2106. године од
10.08.2016. године, надлежна Комисија је на
својој седници одржаној 12. aвгуcтa 2016. године, донела следећи
ЗАКЉУЧАК
О КРИТЕРИЈУМИМА ОДРЕЂИВАЊА
ЦЕНЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овим Закључком одређује се цена накнаде за коришћење пољопривредног земљишта
државној својини на територији општине Стара
Пазова без правног основа.
Накнада по хектару утврђена је у еврима и биће прерачуната у динаре на дан уплате

по средњем курсу Народне банке Републике
Србије.
Члан 2.
Цена накнаде за бесправне кориснике
пољопривредног земљишта државној својини
износи 1894,83 еура/ха и ова цена педставља
тростуки износ највише просечне постигнуте
цене на последњем јавном надметању на
територији округа на којем се земљиште налази.
Највиша просечна постугнута цена у
округу на последњем јавном надметању
постигнута је на територији општине Пнђија и
износи 631,61 еура/ха, а све према подацима из
службене евиденције Општинске управе Инђија,
допис бр. 320-242-1/2016-1V од 29.06.2016.
године.
Члан 3.
Утврђене цене из члана 2. овог Закључка надлежна Комисија предлаже за примену
у поступку вансудских поравнања за бесправне
кориснике државног пољопривредног земљишта
та агроекономску 2015/2016 годину.
Члан 4.
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општина Срема”.
Komisija za odre|ivawe cena zakupa
poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini
Broj: 320-85/2016-III
12. avgusta 2016. godine
Stara Pazova
^lanovi Komisije
Dragana Stojanovi}, s.r.
Suzana Ili}, s.r.
Dragana Mitrovi}, s.r.

Broj 27 Strana 1090

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

Sreda, 31. avgust 2016.

SADR@AJ
Broj
akta Naziv akta

227
228

229
230
231

232
233
234

235
236
237
238

Broj
Strana akta

OP[TINA IRIG
Skup{tina op{tine
Odluka o izmenama Odluke o boravi{nim
taksama u op{tini Irig
Odluka o izmeni Odluke o obrazovawu
[taba za vanredne situacije na teritoriji
op{tine Irig
Odluka o odre|ivawu naziva ulica u
Irigu
Odluka o javnim parkirali{tima na
teritoriji op{tine Irig
Odluka o regresirawu tro{kova boravka
dece u De~ijoj ustanovi “De~ija radost”
Irig
Odluka o izmeni Odluke o odr`avawu
~isto}e na teritoriji op{tine Irig
Re{ewe o izboru predsednika i ~lanova
Saveta za mlade
Re{ewe o izboru predsednika i ~lanova
Saveta za obrazovawe, nauku, kulturu i
sport
Re{ewe o izboru predsednika i ~lanova
Saveta za zdravstvo i socijalnu za{titu
Re{ewe o izboru predsednika i ~lanova
Mandatno imunitetske komisije
Re{ewe o izboru predsednika i ~lanova
Komisije za ravnopravnost polova
Re{ewe o izboru predsednika i ~lanova
Komisije za predstavke i `albe

1071

1071
1072
1072

1076
1076
1077

1077
1077
1077
1078

Naziv akta

Strana

239 Re{ewe o izboru predsednika i
~lanova Komisije za statutarna,
kadrovska i administrativna pitawa
240 Re{ewe o izboru predsednika i
~lanova Odbora za privredu,
poqoprivredu, turizam i razvoj
op{tine
241 Re{ewe o izboru predsednika i
~lanova Odbora za urbanizam,
komunalnu delatnost i za{titu
`ivotne sredine
242 Re{ewe o razre{ewu predsednika
Op{tinske izborne komisije
243 Pravilnik o ostvarivawu potreba i
interesa gra|ana u oblasti sporta u
op{tini Irig
244 Ispravka tehni~ke gre{ke u Odluci o
dono{ewu Plana generalne regulacije
naseqa Jazak i u Planu generalne
regulacije naseqa Jazak
OP[TINA STARA PAZOVA
Komisija za odre|ivawe cena zakupa
poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj
svojini
245 Zakqu~ak o kriterijumima odre|ivawa
cene za bespravno kori{}ewe dr`avnog
poqoprivrednog zemqi{ta

1078

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.

1078

1079

1079
1079

1080

1087

1089

