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На основу члана 63. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13, 108/13 и 142/2014) и члана 32. Тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14)
и члана 38. Тачка 2. Статута Општине Пећинци
(„Службени лист општина Срема“, бр. 29/08 и
34/08), Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa 2016. гoдине, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЗА 2016.
ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о измени и допуни одлуке о
буџету општине Пећинци за 2016. годину
(„Службени лист општина Срема“, брoj 22/16) у
члану 1. Износ прихода и примања
2.032.886.812
рсд,
мења
се
износом
1.771.178.108,00 рсд, а
износ
расхода
рсд,
мења
се
износом
2.032.886.812
1.771.178.108,00 рсд.
У члану 2. Текући приходи и примања:
- Износ од 1.034.551.756,00 рсд – Примања од
продаје непокретности у корист нивоа општина,
екомска класификација 811, мења се и гласи:
472.843.052,00 рсд.
- Уводи се ставка -примања од задуживања од
пословних банака, конто 911, и гласи
300.000.000 рсд.
- Износ од 1.973.651.756 рсд, укупни текући
приходи и примања, мења се и гласи
1.711.943.052,00 рсд
-Износ 2.032.886.812,00 рсд рсд-укупни приходи
и примања, мења се износом 1.771.178.108рсд.
У члану 3:
- Износ од 104.135.289,00 рсд, (средства из
буџета), плате и додаци запослених, економска
класификација 411, мења се и гласи
99.985.289,00 рсд.

- Износ од 104.991.573,00 рсд, (укупна средства), плате и додаци запослених, економска
класификација 411, мења се и гласи
100.841.573,00 рсд.
- Износ од 18.881.711,00 рсд, (средства из
буџета), социјални доприноси послодавца,
економска класификација 412, мења се и гласи
18.231.711,00 рсд.
- Износ од 19.034.992,00 рсд, (укупна средства),
социјални доприноси послодавца, економска
класификација 412, мења се и гласи
18.384.992,00 рсд.
- Износ од 9.035.000,00 рсд (средства из буџета),
економска класификација 415 – Превоз
запослених, мења се и гласи: 8.535.000,00 рсд.
- Износ од 9.335.000,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 415 – Превоз
запослених, мења се и гласи: 8.835.000,00 рсд.
- Износ од 142.382.000,00 рсд, (средства из буџета), Расходи за запослене, економска класификација 41, мења се и гласи 137.082.000,00 рсд.
- Износ од 143.761.565,00 рсд, (укупна средства), Расходи за запослене, економска класификација 41, мења се и гласи 138.461.565,00 рсд.
- Износ од 72.406.000,00 рсд (средства из буџета), Стални трошкови, економска класификација
421, мења се и гласи: 60.714.700,00 рсд.
- Износ од 73.337.000,00 рсд (укупна средства),
Стални трошкови, економска класификација
421, мења се и гласи: 61.645.700,00 рсд.
- Износ од 39.175.000,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 422 – Трошкови
путовања, мења се и гласи: 39.025.000,00 рсд.
- Износ од 40.075.000,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 422 – Трошкови
путовања, мења се и гласи: 39.925.000,00 рсд.
- Износ од 141.531.759,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 423- Услуге по
уговору, мења се и гласи: 157.646.714,00 рсд.
- Износ од 144.332.759,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 423- Услуге по
уговору, мења се и гласи: 160.447.714,00 рсд.
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- Износ од 14.000.000,00 рсд (срества из буџета),
економска класификација 423 - Накнада одборницима, мења се и гласи: 13.300.000,00 рсд.
- Износ од 14.000.000,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 423 - Накнада одборницима, мења се и гласи: 13.300.000,00 рсд.
- Износ од 188.263.767,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 424 – Специјализоване услуге, мења се и гласи 153.063.767,00
рсд.
- Износ од 188.763.767,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 424 – Специјализоване услуге, мења се и гласи 153.563.767,00 рсд.
- Износ од 57.257.888,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање, мења се и гласи:
63.357.483,00 рсд.
- Износ од 59.241.483,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, мења се и гласи: 65.341.078,00
рсд.
- Износ од 20.954.203,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 426 – Материјал,
мења се и гласи: 19.455.203,00 рсд.
- Износ од 32.958.203,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 426 – Материјал,
мења се и гласи: 31.459.203,00 рсд.
- Износ од 533.588.517,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 42 – Коришћење
роба и услуга, мења се и гласи 506.562.867,00
рсд.
- Износ од 552.708.212,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 42– Коришћење роба
и услуга, мења се и гласи 525.682.462,00 рсд.
- Износ од 12.429.944,00 рсд (средства из
буџета), економска класификација 465 - Остале
дотације, донације и трансфери, мења се и гласи
12.013.989,00 рсд.
- Износ од 12.429.944,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 465 - Остале дотације,
донације и трансфери, мења се и гласи
12.013.989,00 рсд.
- Износ од 212.998.832,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 46 - Трансфери,
мења се и гласи 200.568.888,00 рсд.
- Износ од 247.975.788,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 46 - Трансфери, мења
се и гласи 235.545.844,00 рсд.
- Износ од 76.500.000,00 рсд (средства из буџета), економска класификација 472 – Накнада
за социјалну заштиту, мења се и гласи
75.000.000,00 рсд.
- Износ од 76.550.000,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 472 – Накнада за
социјалну заштиту, мења се и гласи
75.050.000,00 рсд.
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- Износ од 76.500.000,00 рсд (средства из
буџета), економска класификација 47 – Накнада
за социјалну заштиту из буџета, мења се и гласи
75.000.000,00 рсд.
- Износ од 76.550.000,00 рсд (укупна средства),
економска класификација 47 – Накнада за
социјалну заштиту из буџета, мења се и гласи
75.050.000,00 рсд.
- Износ од 84.831.208,00 рсд,-(средства из
буџета), дотације невладиним организацијама,
економска класификација 481, мења се и гласи
104.117.364,00 рсд.
- Износ од 85.720.148,00 рсд,-(укупна средства),
дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, мења се и гласи
105.066.304,00 рсд.
- Износ од 109.123.208,00 рсд, средства из буџета, остали расходи, економска класификација
48, мења се и гласи 128.409.364,00 рсд.
- Износ од 110.132.148,00 рсд,-(укупна средства), остали расходи, економска класификација
48, мења се и гласи 129.418.304,00 рсд.
- Износ од 13.000.000,00 рсд, средства из буџета,
средства резерве, економска класификација 499,
мења се и гласи 12.613.844,00 рсд.
- Износ од 13.000.000,00 рсд, -(укупна средства),
средства резерве, економска класификација 499,
мења се и гласи 12.613.844,00 рсд.
- Износ од 13.000.000,00 рсд, средства из буџета,
економска класификација 49 – Трансфери из
буџета, мења се и гласи 12.613.844,00 рсд.
- Износ од 13.000.000,00 рсд, - (укупна средства), економска класификација 49 - Трансфери
из буџета, мења се и гласи 12.613.844,00 рсд.
- Износ од 744.893.906,00 рсд – средства из буџета, Зграде и грађевински објекти, економска
класификација 511 мења се и гласи
254.293.907,00 рсд.
- Износ од 744.893.906,00 рсд – Укупна средства, Зграде и грађевински објекти, економска
класификација 511 мења се и гласи
254.293.907,00 рсд.
- Износ од 42.515.000,00 рсд, (средства из буџета), економска класификација 512 – Опрема,
мења се и гласи: 14.015.000,00 рсд.
- Износ од 45.015.000,00 рсд, (укупна средства),
економска класификација 512 – Опрема, мења
се и гласи: 16.515.000,00 рсд.
- Износ од 700.000,00 рсд, (средства из буџета),
економска класификација 515 – Нематеријална
имовина, мења се и гласи: 100.000,00 рсд.
- Износ од 800.000,00 рсд, (укупна средства),
економска класификација 512 – Опрема, мења
се и гласи: 200.000,00 рсд.
- Износ од 788.608.906,00 рсд – средства из буџета, Основна средства, економска класификација 51, мења се и гласи 268.908.907,00 рсд.
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- Износ од 791.308.906,00 рсд – Укупна средства, Основна средства, економска класификација 51, мења се и гласи 271.608.907,00 рсд.
- Износ од 46.667.000,00 рсд – буџетска
средства, економска класификација 611- отплата
главнице домаћим пословним банкама, мења се
и гласи: 320.000.000,00 рсд.
- Износ од 46.667.000,00 рсд – укупна средства,
економска класификација 611- отплата главнице
домаћим пословним банкама, мења се и гласи:
320.000.000,00 рсд.
- Износ 46.667.000,00 рсд, отплата главнице,
економска класификација 61-средства из буџета,
мења се износом 320.000.000,00 рсд.
- Износ 1.973.651.756,00 рсд, мења се и гласи
1.711.943.052,00 рсд, средства из буџета.
- Износ 2.032.886.812,00 рсд , мења се и гласи
1.771.178.108,00 рсд, укупна срества.
У члану 4:
- Износ од 1.973.651.756 рсд, укупни приходи,
мења се и гласи : 1.411.943.052 рсд.
- Износ од 1.034.551.756 рсд, класа 8 – Примања
од продаје нефинансијске имовине, мења се и
гласи: 472.843.052 рсд.
- Износ од 1.138.375.850 рсд, текући расходи,
мења се и гласи: 1.123.034.145 рсд.
- Износ од 788.608.906 рсд, Капитални расходи,
економска класификација 5, мења се и гласи
268.908.907 рсд.
- Износ од 46.667.000 рсд, буџетски суфицит/дефицит, мења се и гласи 20.000.000 рсд.
- Примања од домаћих задуживања утврђују се
у износу од 300.000.000 рсд.
- Износ од 46.667.000 рсд, отплата главнице,
економска класификација 61 мења се и гласи
320.000.000 рсд.
- Износ од 46.667.000 рсд, нето финансирање,
мења се и гласи 20.000.000 рсд.
У члану 6:
- износ од 1.973.651.756 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања) мења се
износом од 1.711.943.052 рсд.
- износ од 14.000.000 рсд, (Средства из буџета текући приходи и примања), економска
класификација 423 – Накнаде одборницима,
мења се износом од 13.300.000,00 рсд.
- износ од 30.000.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 472 – Накнада, социјална заштита, награде и накнада трошкова за вантелесну
ополодњу, мења се износом 28.500.000,00 рсд.
- износ од 10.000.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 481 – финансирање верских
заједница, мења се износом од 9.500.000,00 рсд.
- износ од 23.800.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
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класификација 481 – дотације осталим удружењима грађана и донације, мења се и гласи
31.000.000,00 рсд.
- износ од 10.000.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
мења се износом од 9.613.844,18 рсд.
- износ од 15.000.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 423 – услуге по уговору, пројекат
канцеларија за смањење сиромаштва, мења се
износом од 20.500.000,00 рсд.
- износ од 22.000.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 423 – услуге по уговору – општинска управа, мења се износом 20.900.000,00
рсд.
- износ од 14.084.700,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 421- Стални трошкови – месне
заједнице, мења се износом 8.584.700,00 рсд.
- износ од 14.085.700,00 рсд, ( укупна средства),
економска
класификација
421Стални
трошкови – месне заједнице, мења се износом
8.585.700,00 рсд.
- износ од 11.046..405,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 425- текуће поправке и
одржавање, мења се износом 16.546.405,00 рсд.
- износ од 11.530.000,00 рсд, ( укупна средства),
економска класификација 425- текуће поправке
и одржавање, мења се износом 17.029.595,00
рсд.
- износ од 46.667.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 611 – отплата главнице кредита,
мења се износом 320.000.000,00 рсд.
- износ од 10.000.000,00 рсд (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска
класификација 423 – услуге информисања, мења
се износом од 16.000.000,00 рсд.
- износ од 48.000.000,00 рсд,(Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 411 – Плате и додаци запослених, –
Предшколска установа, мења се износом
43.850.000,00 рсд.
- износ од 8.800.000,00 рсд,(Средства из буџета текући приходи и примања), економска
класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца– Предшколска установа, мења
се износом 8.230.000,00 рсд.
- износ од 5.000.000,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска
класификација 426 – материјал – Предшколска
установа , мења се износом 4.501.000,00 рсд.
- износ од 17.000.000,00 рсд, (укупна средства),
економска класификација 426 – материјал –
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Предшколска установа, мења се износом
16.501.000,00 рсд.
- износ од 5.688.000,00 рсд,(Средства из буџета текући приходи и примања), економска класификација 465 – остале текуће дотације по закону
– Предшколска установа, мења се износом
5.272.045,00 рсд.
- износ од 1.500.000,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 423 – услуге по уговору – Предшколска установа, мења се износом 7.214.955,00 рсд.
- износ од 3.700.000,00 рсд, (укупна средства),
економска класификација 423 – услуге по уговору – Предшколска установа, мења се износом
9.414.955,00 рсд.
- брише се ставка социјална давања запосленима
– основна школа „Слободан Бајић - Паја“ – Пећинци, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти.
- износ од 530.000,00 рсд, (Средства из буџета текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти - јубиларне награде - основна школа
„Слободан Бајић - Паја“ – Пећинци, мења се
износом 1.054.000,00 рсд.
- износ од 878.000,00 рсд, (Средства из буџета текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – услуге по уговору - основна школа
„Слободан Бајић - Паја“ – Пећинци, мења се
износом 978.000,00 рсд.
- износ од 13.018.000,00 рсд, (укупна средства),
економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима власти – услуге по уговору основна школа „Слободан Бајић - Паја“ –
Пећинци, мења се износом 13.118.000,00 рсд.
- износ од 4.803.996,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – основна школа „Душан Вукасовић –
Диоген“ - Купиново – теиуће поправке и
одржавање, мења се износом 4.563.797,00 рсд.
- износ од 1.000.000,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – основна школа „Душан Вукасовић –
Диоген“ - Купиново – пројекат набавка опреме
за образовање, мења се износом 1.240.199,00
рсд.
- износ од 654.441,00 рсд, (Средства из буџета текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – основна школа „Душан Јерковић - Уча“
Шимановци, награде запосленима и остали
посебни расходи, мења се износом 1.000.000,00
рсд.
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- износ од 6.231.635,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – основна школа „Душан Јерковић - Уча“
Шимановци, стални трошкови, мења се износом
6.131.306,00 рсд.
- износ од 229.350,00 рсд, (Средства из буџета текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – основна школа „Душан Јерковић - Уча“
Шимановци, трошкови путовања, мења се
износом 359.000,00 рсд.
- износ од 8.827.000,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – основна школа „Душан Јерковић - Уча“
Шимановци, текуће поправке и одржавање,
мења се износом 8.126.869,00 рсд.
- износ од 1.323.749,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 463 - трансфери осталим нивоима
власти – основна школа „Душан Јерковић - Уча“
Шимановци,
материјал, мења се износом
1.640.000,00 рсд.
- износ од 28.100.000,00 рсд, (Средства из
буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 481 - Дотација спортским организацијама, мења се износом 36.500.000,00 рсд.
- износ од 1.000.000,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 415 – Превоз запослених – Дирекција
за изградњу општине Пећинци, мења се износом
500.000,00 рсд.
- износ од 24.200.000,00 рсд, (Средства из буџета - текући приходи и примања), економска класификација 421 – стални трошкови – Дирекција
за изградњу општине Пећинци, мења се износом
18.750.000,00 рсд.
- износ од 200.000,00 рсд, (Средства из буџета текући приходи и примања), економска класификација 422 – Трошкови путовања – Дирекција
за изградњу општине Пећинци, мења се износом
50.000,00 рсд.
- износ од 77.503.767,00 рсд, (Средства из буџета - текући приходи и примања), економска
класификација 424 – Специјализоване услуге –
Дирекција за изградњу општине Пећинци, мења
се износом 42.303.767,00 рсд.
- износ од 23.141.483,00 рсд, (Средства из буџета - текући приходи и примања), економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
– Дирекција за изградњу општине Пећинци,
мења се износом 23.741.483,00 рсд.
- износ од 2.404.203,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска
класификација 426 – Материјал – Дирекција за
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изградњу општине Пећинци, мења се износом
1.404.203,00 рсд.
- износ од 52.793.906,00 рсд, (Средства из буџета - текући приходи и примања), економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти
– Дирекција за изградњу општине Пећинци,
мења се износом 56.293.907,00 рсд.
- износ од 1.500.000,00 рсд, (Средства из буџета
- текући приходи и примања), економска класификација 512– Машине и опрема – Дирекција
за изградњу општине Пећинци, мења се износом
1.000.000,00 рсд.
- износ од 700.000,00 рсд, (Средства из буџета текући приходи и примања), економска
класификација 515 – Нематеријална имовина –
Дирекција за изградњу општине Пећинци, мења
се износом 100.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П1 – Изградња пијаце у насељу
Пећинци, економска класификација 511 – зграде
и грађевински објекти – Дирекција за изградњу
општине Пећинци – мења се и гласи
5.000.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П2 – Изградња паркинга фискултурне сале у Доњем Товарнику, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти –
Дирекција за изградњу општине Пећинци –
мења се и гласи 1.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П3 – Изградња предшколске установе у Шимановцима, економска
класификација 511 – зграде и грађевински
објекти – Дирекција за изградњу општине
Пећинци, износ од 140.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П4 – Изградња семафора у Пећинцима, економска класификација
511 – зграде и грађевински објекти – Дирекција
за изградњу општине Пећинци, износ од
6.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П5 – Поправка семафора у Шимановцима, економска класификација
511 – зграде и грађевински објекти – Дирекција
за изградњу општине Пећинци, износ од
3.600.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П6 – Пројекат „лежећи
полицајци“, економска класификација 511 –
зграде и грађевински објекти – Дирекција за
изградњу општине Пећинци, износ од
7.500.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П7 – Инфраструктурно опремање радне зоне, економска класификација 511 –
зграде и грађевински објекти – Дирекција за
изградњу општине Пећинци – мења се и гласи
600.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П8 – Изградња бунара
за водоснабдевање у насељеним местима
општине Пећинци, економска класификација
511 – зграде и грађевински објекти – Дирекција
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за изградњу општине Пећинци, износ од
20.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П9 – Изградња
водоводне мреже у радној зони Шимановци,,
економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти – Дирекција за изградњу
општине Пећинци, износ од 10.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П10 – Инфраструктурно опремање радне зоне/Канализација, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – Дирекција за изградњу општине
Пећинци, износ од 25.000.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П11 - Изградња канализационе
мреже у насељима општине Пећинци, економска класификација 511 – зграде и грађевински
објекти – Дирекција за изградњу општине
Пећинци – мења се и гласи 50.000,00 рсд
- Пројекат 1101-П12 - Изградња тротоара у
улицама насељених места општине Пећинци,
економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – Дирекција за изградњу општине Пећинци – мења се и гласи 500.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П13 - Изградња електроенергетских објеката, економска класификација 511
– зграде и грађевински објекти – Дирекција за
изградњу општине Пећинци – мења се и гласи
6.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П14 - Изградња пута
Шимановци – Ср. Михаљевци у дужини 900
метара, економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти – Дирекција за изградњу
општине Пећинци, износ од 30.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П15 - Изградња осталих путева на територији општине Пећинци,
економска класификација 511 – зграде и
грађевински објекти – Дирекција за изградњу
општине Пећинци, износ од 50.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П16 - Извођење радова
на реконструкцији водоводне инфраструктуре у
насељеним местима општине Пећинци, економска класификација 511 – зграде и грађевински
објекти – Дирекција за изградњу општине
Пећинци, износ од 50.000.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П17 – Стручни надзор над
извођењем радова, економска класификација
511 – зграде и грађевински објекти – Дирекција
за изградњу општине Пећинци – мења се и
гласи 2.150.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П18 – Израда пројектне документације, економска класификација 511 – зграде
и грађевински објекти – Дирекција за изградњу
општине Пећинци – мења се и гласи
16.200.000,00 рсд.
- Пројекат 1101-П19 – Опремање фискултурне
сале у Доњем Товарнику, економска класификација 512 Опрема – Дирекција за изградњу оп-
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штине Пећинци – мења се и гласи 2.000.000,00
рсд.
- Укида се пројекат 1101-П20 - Постављање
видео надзора на путевима територије општине
Пећинци, економска класификација 512 – опрема – Дирекција за изградњу општине Пећинци,
износ од 15.000.000,00 рсд.
- Укида се пројекат 1101-П21 - Изградња колске
ваге у Доњем Товарнику, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти –
Дирекција за изградњу општине Пећинци, износ
од 5.000.000,00 рсд.
Члан 2.
Ову Одлуку доставити Министарству
финансија и објавити у „Службеном листу
општина Срема“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 011-110/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, 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 38. став 1.
тачка 6. Статута општине Пећинци (“Службени
лист општина Срема”, бр. 29/08, 34/08 и 19/15),
Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној дана 28. oктoбpa 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „БИОЕНЕРГАНА“ У К.О.
СУБОТИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације “БИОЕНЕРГАНА“ у
К.О. Суботиште (у даљем тексту: План детаљне
регулације).
Члан 2.
Планом је обухваћен простор површине
око 6,1 ha у ванграђевинском подручју насеља
Суботиште, а оквирном границом плана
обухваћени су делови кат.парцела број: 660/17,
657, 658, 659/1, 659/2, 574, 610 и целе
кат.парцеле број 1760 и 1759 (атарски пут) у
К.О. Суботиште. Граница планског подручја се
утврђује као прелиминарна, а коначна граница
планског подручја ће се дефинисати Нацртом
плана.
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Члан 3.
Израда плана детаљне регулације
условљена је одредбама плана вишег реда тј.
Просторним планом општине Пећинци (“Сл.
лист општина Срема”, бр. 37/2013), а којим је
утврђена обавеза израде детаљних планова за
објекте који користе обновљиве изворе енергије.
Члан 4.
План детаљне регулације се израђује у
складу са принципима планирања, коришћења,
уређења и заштите простора утврђеним чланом
3. Закона о планирању и изградњи:
1) одрживог развоја кроз интегрални приступ у
планирању;
2) рационалног и наменског уређења простора,
као и могућностима коришћења алтернативних
извора електричне енергије заснованих на
принципима заштите животне средине;
3) превенције техничко-технолошких несрећа,
заштите од пожара и експлозија, заштите од
природних непогода, отклањања узрока који
изазивају климатске промене;
4) усаглашености са европским прописима и
стандардима из области планирања и уређења
простора;
5) учешћа јавности;
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 заснованим на
принципима заштите заштите животне средине.
Члан 6.
Плански концепт подразумева детаљну
анализу простора, постојећих садржаја на парцелама, решавање проблема насталих у простору, планирање нове приступне саобраћајнице,
односно утврђивање нове регулације површина
јавне намене, као и дефинисање нових садржаја
на парцелама, а све кроз утврђивање правила
уређења и грађења на парцелама унутар
планског подручја.
План детаљне регулације садржаће
нарочито: границу обухвата плана, поделу
простора на посебне целине и зоне, претежну
намену земљишта по зонама и целинама, регулационе линије јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, нивелационе коте јавних
површина, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, вертикалну регулацију, правила уређења и правила грађења по зонама и мере
енергетске ефикасности и графички део. План
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детаљне регулације представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и израду урбанистичко техничких докумената.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације
поверава се Јавном урбанистичком предузећу
“План” Рума из Руме, ул. 27.Октобра 7а., а
према Уговору са Наручиоцем плана.
Члан 8.
Рок за израду Плана детаљне регулације
је 120 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 9.
Средства за израду Плана детаљне
регулације обезбедиће Наручилац израде Плана
детаљне регулације: „ PET AGRAR MB" Д.О.О.
Суботиште из Суботишта, ул. Каменова бб.
Члан 10.
За План детаљне регулације биће израђена Стратешка процена утицаја на животну
средину.
Члан 11.
Рани јавни увид и јавни увид у Нацрт
Плана детаљне регулације обавиће се у Општини Пећинци - сала општинског већа, Пећинци,
ул. Слободана бајића бр.5., а време трајања
јавног увида огласиће се у средствима јавног
информисања, у складу са Законом.
Члан 12.
План детаљне регулације ће се израдити
у пет примерака у аналогном и дигиталном
облику.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 011-111/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”,
88/2011), члана 6. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник РС”, број 15/19) и члана 38.
став 1. тачка 9. Статута општине Пећинци
(“Службени лист oпштина Срема”, бр. 28/08,
34/08 и 19/15), Скупштина општине Пећинци,
на седници одржаној 28. oктoбpa 2016. године,
донела следећу:
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ПЕЋИНЦИ”
Члан 1.
Мења се Одлуке о оснивању јавног
предузећа „Дирекција за изградњу општине
Пећинци“ Пећинци („Сл. лист општина Срема“,
бр. 45/12, 7/13 и 22/16) (у даљем тексту: Одлука)
на следећи начин:
Мења се став 1 члана 1 Одлуке, тако да
исти сада гласи:
Општина Пећинци оснива Јавно
предузеће ради обезбеђивања трајног обављања
комуналне делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба корисника
производа и услуга; развоја и унапређивања
обављања техничко-технолошког и економског
јединства система и усклађености његовог
развоја; стицање добити а све у циљу
обезбеђења јавног осветљења који обухвата
одржавање, адаптацију и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне
намене, као и ради обезбеђивања материјалних
и других услова за уређивање, коришћење,
унапређење и заштиту грађевинског земљишта,
одржавање заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима у
улицама у наесљу и комуналне изградње и
одржавања, а све као добара од општег интереса
и од значаја за Општину и остваривања другог
законом утврђеног интереса.
Члан 2.
Мења се члан 2 Одлуке, тако да исти
сада гласи:
Јавно предузеће послује под називом:
Грађевинско земљиште, пројектовање и путеви
општине Пећинци (у даљем тексту: Јавно
предузеће), Слободана Бајића бр. 5, Пећинци.
Члан 3.
Мења се члан 4 Одлуке, тако да исти
сада гласи:
У оквиру обезбеђења јавног осветљења
који обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења
којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, као и ради обезбеђивања материјалних и других услова за уређивање, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског
земљишта, одржавање заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним
путевима у улицама у насељу и комуналне
изградње и одржавања Јавно предузеће обавља
делатност под условима и на начин предвиђен
законом и то:
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Претежна делатност:
8130 Услуге уређивања и одржавања околине
Остале делатности су:
4110 Разрада грађевинских пројеката
4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда
4211 Изградња путева и аутопутева
4221 Изградња цевовода
4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
4291 Изградња хидротехничких објеката
4299 Изградња осталих непоменутих грађевина
4311 Рушење објеката
4312 Припрема градилишта
4313 Испитивање терена бушењем и сондирањем
4321 Постављање електричних инсталација
4322 Постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система
4329 Остали инсталациони радови у гарђевинарству
4399 Остали непоменути специфични грађевински радови
6621 Обрада одштетних захтева и процењивање
ризика и штете
6810 Куповина и продаја властитих некретнина
6820 Изнајмљивање влатитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима
6832 Управљање некретнинама за накнаду
7111 Архитектонска делатност
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7120 Техничко испитивање и анализе
7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
8110 Услуге одржавања објеката
8129 Услуге осталог чишћења
Јавно предузеће обавља и следеће
делатности од општег интереса:
- Доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта уз сагласност
оснивача,
- Организује вршење техничке и финансијске
контроле извршавања годишњег програма
радова на одржавању, заштити и развоју путева,
- Стара се о редовном одржавању и заштити
путева,
- Стара се о заштити и рационалном коришћењу
грађевинског земљишта,
- Обезбеђује уређивање грађевинског земљишта,
- Поверава извршавање послова на уређивању
грађевинског земљишта,
- Поверава одговарајућим предузећима пројектовање, изградњу и реконструкцију путева и
путних објеката и друге радове на путевима,
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- Доноси критеријуме и врши расподелу средстава намењених за одржавање и развој путева,
- Означава и води евиденцију о општинским
путевима и саобраћајно – техничким и другим
подацима за те путеве,
- Издаје сагласност за изградњу, односно
реконструкцију прикључака на општински пут,
- Издаје сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и електро водовода, инсталација, постројења и слично на локалном путу и у
заштитном појасу.
- Издаје посебне дозволе за обављање ванредног
превоза,
- Издаје одобрења за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за сликовано
или звучно обавештавање или оглашавање на
општинском путу, односно поред пута,
- Спроводи поступак давања у закуп
грађевинског земљишта,
- Обезбеђује трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту локалног пута и обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја
на њему,
- Врши и друге послове из ове дужности.
Јавно предузеће може променити
делатност само уз сагласност оснивача.
Члан 4.
Мења се члан 3а Одлуке на начин што
се речи “Дирекција за изградњу општине Пећинци” замењују се речима “Јавно предузеће”.
Члан 5.
Мења се члан 14 Одлуке на начин што
се реч “Дирекције” замењује речима “Јавног
предузећа”.
Члан 6.
Мења се члан 15 Одлуке на начин што
се реч “Дирекције” замењује речима “Јавног
предузећа”.
Члан 7.
У осталом делу Одлука о оснивању јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине
Пећинци“ Пећинци („Сл. лист општина Срема“,
бр. 45/12, 7/13 и 22/16) остаје непромењена.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 011-112/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 29. и 39. Закон о
туризму (“Службени гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010, 99/2011 - други закон, 93/2012 и
84/2015), члана 4. и 13. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05-др закон, 81/05, 83/05-испр.др.закон и
84/2014-други закон), члана 32. став 1. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/2014-други закон),
члана 38. Статута општине Пећинци (“Службени лист општина Срема”, бр. 29/08, 34/08 и
19/15), Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa 2016. године, донела је
ОДЛУКУ О
ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком општина Пећинци оснива
Туристичку организацију општине Пећинци (у
даљем тексту: организација), ради промоције
туризма и у циљу унапређења и развоја туризма,
очувања и заштите туристичких вредности на
територији општине Пећинци.
Одлуком се посебно регулишу следећа
питања:
- назив оснивача
- назив и седиште организације;
- делатност организације;
- износ средстава за оснивање и почетак рада
организације и начин обезбеђивања средстава;
- права и обавезе Оснивача у погледу обављања
делатности због које је органозација основана;
- међусобна права и обавезе организације и
Оснивача;
- одређивање органа управљања организације у
оснивању и његова овлашћења;
- рок за доношење статута, именовање
директора и органа управљања и
- друга питања која су од значаја за рад
организације.
Туристичка организација послује у
складу са прописима о јавним службама и
уписује се у судски регистар.
II. НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач Туристичке организације општине Пећинци је Скупштина општине Пећинци (у даљем тексту: Оснивач) са седиштем у
Пећинцима, Слободана Бајића 5.
III. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 3.
Назив Организације је: Туристичка
организација општине Пећинци.
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Скраћени назив организације је:
Туристичка организација Пећинци.
Седиште организације је у Купинову,
Бранка Маџаревића 140.
IV. ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 4.
Организација обавља послове ради промоције туризма и у циљу унапређења и развоја
туризма, очувања и заштите туристичких
вредности на територији општине Пећинци а
пре свега:
1) промоције и развоја туризма јединице
локалне самоуправе;
2) координирања активности и сарадње између
привредних и других субјеката у туризму који
непосредно и посредно делују на унапређењу
развоја и промоцији туризма и на програмима
едукације и усавршавања вештина запослених у
туризму;
3) доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским
маркетинг планом, плановима и програмима
ТОС-а;
4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне
самоуправе (штампане публикације, аудио и
видео промотивни материјал, он лине средства
промоције - интернет презентација, друштвене
мреже и пратеће дигиталне активности,
сувенири итд);
5) прикупљања и објављивања информација о
целокупној туристичкој понуди на својој
територији, као и друге послове од значаја за
промоцију туризма;
6) организовања и учешћа у организацији
туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација;
7) организовања туристичко-информативних
центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање
података за потребе информисања туриста,
упознавање туриста са квалитетом туристичке
понуде, упознавање надлежних органа са
притужбама туриста и др.);
8) управљача туристичког простора;
9) посредовања у пружању услуга у домаћој
радиности и сеоском туристичком домаћинству;
10) подстицања реализације програма изградње
туристичке
инфраструктуре
и
уређења
простора;
11) израде, учешћа у изради, као и реализације
домаћих и међународних пројеката из области
туризма;
12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
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13) друге активности у складу са законом,
оснивачким актом и статутом.
Делатности Туристичке организације
су:
84.13 Уређење послова и допринос успешнијем
пословању у области економије;
90.03 Уметничко стваралаштво;
91.03 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно – историјских локација,
зграда и сличних туристичких споменика;
91.04 Делатност ботаничких и зоолошких
вртова и заштита природних вредности;
91.02 Делатност музеја галерија и збирки
93.19 Остале спортске делатности;
93.21 Делатност забавних и тематских паркова;
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности;
85.51 Спортско и рекреативно образовање;
85.52 Уметничко образовање;
55.20 Одмаралишта и слични објекти са краћим
боравком;
55.30 Делатност кампов, ауто - кампова за
туристичке приколице;
55.90 Остали смештај;
77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за
рекреацију и спорт
79.11 Делатност путничких агенција;
79.90 Остале услуге резервације и делатности
повезане с њима
58.11 Издавање књига;
58.13 Издавање новина;
58.14 Издавање часописа и периодичних
издања;
59.20 Снимање и издавање звучних записа и
музике;
58.19 Остала изадачка делатност;
18.20 Умножавање снимњених записа;
23.41 Производња керамичких предмета за
домаћинство и украсних предмета;
32.13 Производња игара и играчака;
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном;
47.19 Остала трговина на мало у неспецијалозованим продавницама;
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама;
47.63 Трговина на мало музичким и видео
записима у специјализованим продавницама;
47.65 Трговина на мало играма и играчкама у
специјализованим продавницама;
47.77 Трговина на мало сатовима и накитом
специјализованим продавницама;
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама;
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79.12 Остале услуге резервације и делатности
повезане с њима;
77.29 Изнамљивање и лизинг осталих предмета
за личну употребу у домаћинству;
73.20 Истраживање тржиште и испитивање
јавног мњења;
73.11 Делатност рекламних агенција;
Претежна делатност организације је:
84.13 Уређење послова и допринос успешнијем
пословању у области економије;
Члан 5.
Промена делатности Организације врши
се на начин предвиђеним статутом Организације, уз сагласност Оснивача.
V. ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ОСНИВАЊЕ И
ПОЧЕТАК РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА
Члан 6.
Оснивачки улог оснивача чини новчани
улог у висини од 100.000,00 динара.
Средства за финансирање обављања
делатности Организације обезбеђују се из:
- буџета општине, Покрајине, Републике,
- прихода остварених обављањем делатности и
из других сопствених прихода,
- средстава буџета Републике Србије,
- средстава буџета аутномне покрајине,
-средстава буџета јединице локалне самоуправе,
- донација, прилога и спонзорства домаћих и
страних правних и физичких лица
- других извора, у складу са Законом.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗБОГ
КОЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ОСНОВАНА
Члан 7.
Оснивач оснива ову орагнизацију у
циљу промоције туризма и у циљу унапређења и
заштите
развоја
туризма,
очувања
и
туристичких вредности на територији општине
Пећинци, и у том циљу има обавезу да обезбеди
сву неопходну документацију и помаже рад
Организације својим стручно-саветодавним
услугама, као и материјално финансијским
улагањем у Организације ради остваривања
циљева оснивања.
VII. МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ОРАГНИЗАЦИЈЕ И ОСНИВАЧА
Члан 8.
У правном промету са трећим лицима
Организација иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе настале према трећим лицима
настале у пословању Организације, Организација одговара својом целокупном имовином.

Ponedeqak, 31. oktobar 2016.

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

Оснивач Организације не одговара за
обавезе Организације, осим до износа унетог
улога у имовини Организације и другим
случајевима предвиђеним законом.
Члан 9.
Права и обавезе Оснивача су:
1. доноси акт о оснивању,
2. даје сагласност на статут,
3. даје сагласност на програм рада,
4. разматра извештај о раду и пословању,
5. именује и разрешава директора,
6. именује и разрешава чланове Управног и
надзорног одбора и
7. друга права и обавезе у складу са законом.
Члан 10.
Права и обавезе Организације су:
1. да континуирано и квалитетно обавља
делатности из члана 4. ове одлуке,
2. да рационално користи средства,
3. да сарађује са Оснивачем у решавању свих
значајних питања од интереса за обављање своје
делатности,
4. да достави Оснивачу: - програм рада и
развоја, - финансијски план и годишњи обрачун,
- годишњи извештај о раду и пословању
5. и друга права и обавезе у складу са законом и
актима општине Пећинци.
VIII. ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 11.
Органи Организације су директор,
Управни одбор и надзорни одбор.
Директора, Управни одбор и надзорни
одбор именује и разрешава оснивач.
Директор се именује на период од четири године, уз могућност поновног именовања.
Члан 12.
Директор мора да поседује:
1. Стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на
факултету
2. радно искуство од четири године од чега
најмање две године на руководећим пословима
3. активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете
Члан 13.
Организација заступа и представља
директор без ограничења, са свим овлашћењима
неограничено.
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Директор Организације:
- Организује и руководи радом организације
- доноси акт о организацији и систематизацији
послова и друга општа акта у складу са законом
и статутом
- предлаже акте које доноси управни одбор
- извршава одлуке Управног одбора и предузима
мере за њихово спровођење
- стара се о законитости рада организације
- одговоран је за коришћење и располагање
имовином
- врши друге послове утврђене законом и
Статутом организације
Члан 14.
Дужност
директора
организације
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач
организације
разрешиће
директора пре истека мандата:
- на лични захтев
- ако обавља дужност директора супротно
одредбама закона
- ако нестручним, неправилним и несавесним
радом проузрокује већу штету организацији или
тако занемарује или несавесно извршава своје
обавезе да су настале или могу настати веће
сметње у раду организације
- ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора односно да је
правоснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора
- из других разлога утврђених законом или
Статутом организације
Члан 15.
Управни одбор Организације именује и
разрешава оснивач.
Управни одбор има пет чланова, од
којих је један запослен у Организацији.
Чланови управног одбора именују се на
период од четири године и могу бити именовани
највише два пута.
Председника управног одбора бирају
чланови Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке већином
гласова од укупног броја чланова Управног
одбора.
Члан 16.
Управни одбор:
1) доноси статут организације;
2) доноси пословник о свом раду;
3) усваја годишњи програм рада са финансијским планом;
4) усваја годишњи извештај о пословању и
завршни рачун;
5) доноси правилник о раду
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6) обавља и друге послове утврђене законом и
статутом.
Члан 17.
Надзорни одбор организације именује и
разрешава оснивач.
Надзорни одбор има три члана, од којих
је један запослен у организацији.
Чланови надзорног одбора именују се на
период од четири године и могу бити именовани
највише два пута.
Председника надзорног одбора бирају
чланови надзорног одбора.
Надзорни одбор доноси одлуке већином
гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Члан 18.
Надзорни одбор врши надзор над
пословањем, преглед извештај о пословању и
завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у
складу са прописима, доноси пословник о свом
раду и врши друге послове у складу са законом
и статутом.
IX. ИМОВИНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 19.
Имовину Организације чини право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и друга имовинска права
којима Организација управља и располаже на
начин утврђен Законом, Статутом и овом
Одлуком.
X. ОВЛАШЋЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У
ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 20.
Организација стиче својство правног
лица уписом у судски регистре.
Организација има право да у правном
промету закључује уговоре и предузима друге
правне радње у оквиру своје правне и пословне
способности.
XI. ПРЕСТАНАК РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 21.
Организација се оснива на неодређено
време.
Органиизација може престати са радом
по одлуци оснивача или из разлога предвиђених
чланом 26 Закона о јавним службама.
У случају престанка рада организације,
преостала средстава припадају оснивача.
XII. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 22.
Рад организације је доступан јавности.
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XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Чланове Управног одбора и надзорног
одбора именоваће оснивач у року од 90 дана од
дана доношења Одлуке о оснивању.
Управни одбор ће у року од 30 дана од
дана именовања донети Статут организације.
Члан 24.
За све што није регулисано овом
Одлуком, примењиваће се важеће одредбе
позитивно – правних норми које се односе на
ову материју, као и одредбе статута
Организације.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 011-113/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (“Службени гласник РС”, број
68/15), поглавља 7. и 8. Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (“Службени гласник РС”,
број 101/15) и члана 38. Статута општине
Пећинци (“Службени лист општина Срема”, бр.
29/08, 34/08 и 19/15), Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ
ПЕЋИНЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1
Мења се Одлука о максималном броју
запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Пећинци за 2015.
годину („Службени лист општина Срема“, бр.
3/2016 и 9/16) на начин што се у поглављу II
став 4. алинеја 1. мења тако да сада иста гласи:
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Привредна друштва
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
ПЕЋИНЦИ ДОО

6

Члан 2.
Мења се Одлука о максималном броју
запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Пећинци за 2015.
годину („Службени лист општина Срема“, бр.
3/2016 и 9/16) на начин што се у поглављу II
став 5. додаје алинеја 5. која гласи:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

3

Члан 3.
У осталом делу Одлука о максималном
броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе општине Пећинци
за 2015. годину („Службени лист општина
Срема“, бр. 3/2016 и 9/16) остаје непромењена.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-72/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 99. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, бр
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), а у вези
члана 3. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и 41/2009)
и члана 38. став 1. тачка 7. Статута Општине
Пећинци („Службени лист општина Срема“, бр.
29/2008, 34/08 и 19/2015), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општи-
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не Пећинци („Службени лист општина Срема“,
број 18/2011 и 35/2013) (у даљем тексту:
Одлука) у члану 2. иза става 4. додаје се став 5.
који гласи:
„Грађевинско земљиште може се
давати у закуп у сврху пољопривредне обраде и
то за период од најмање једне године и најдуже
до пет година, до привођења земљишта
планираној намени.“
Члан 2.
У Одлуци у члану 3. иза става 1. додаје
се став 2. који гласи:
„Грађевинско земљиште може се
давати у закуп у сврху пољопривредне обраде,
до привођења земљишта планираној намени, у
поступку који се спроводи у складу са
одредбама ове Одлуке које регулишу поступак
отуђења односно давања у закуп грађевинског
земљишта.“.
Члан 3.
У Одлуци у члану 7. у ставу 2. на крају,
пре тачке, додају се речи:
„или у случају када се грађевинско
земљиште даје у закуп у у сврху пољопривредне
обраде, у складу са чланом 2. став 5. ове
Одлуке“.
Члан 4.
У Одлуци у члану 12. иза става 3. додају
се став 4. и 5. који гласе:
„У случају давања у закуп грађевинског
земљишта у сврху пољопривредне обраде
Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта доноси Надзорни одбор Дирекције.
Решење из става 4 овог члана садржи:
- податке о лицу коме се земљиште даје у закуп;
- опис и ближе податке о грађевинској парцели;
- цену закупа;
- време трајања закупа;
- одредбу да се уговор о закупу грађевинског
земљишта у сврху пољопривредне обраде може
једнострано раскинути од стране закуподавца у
свако доба у случају привођења земљишта
планираној намени;
- рок до када је закупац дужан да по скидању
усева земљиште ослободи и врати у посед
закуподавцу.“
Члан 5.
У члану 17. Одлуке у ставу 1, иза тачке
15) додаје се нова тачка 16) који гласи:
„16) друге елементе битне за предмет
огласа.”.
Члан 6.
У члану 38. Одлуке иза става 3. додаје
се став 4. који гласи:
„Почетну цену годишње закупнине за
давање у закуп грађевинског земљишта у сврху
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пољопривредне обраде из члана 2. став 5. ове
Одлуке утврђује Надзорни одбор Дирекције.“
Члан 7.
У члану 40. Одлуке иза става 2. додаје
се став 3. који гласи:
„Лице коме је грађевинско земљиште
дато у закуп у сврху пољопривредне обраде у
складу са чланом 2. став 5. ове Одлуке, на
период дужи од једне године, плаћа закупнину
најкасније до 30. септембра за сваку наредну
годину закупа.“.
Члан 8.
После члана 42. Одлуке додаје се члана
42а. који гласи:
„У случају раскида уговора којим је
грађевинско земљиште дато у закуп ради
пољопривредне обраде због привођења земљишта планираној намени решење о престакну
закупа доноси Надзорни одбор Дирекције на
предлог стручних служби Дирекције.
Против решења из става 1 овог члана
може се покренути управни спор, у року од 30
дана од дана достављања решења.
На основу донетог решења из става 1
овог члана закључује се уговор о раскиду уговора
о закупу грађевинског земљишта у сврху
пољопривредне обраде.“.
Члан 9.
После члана 43. Одлуке додаје се члана
43а. који гласи:
„У случају раскида уговора о закупу у
складу са чланом 42а ове Одлуке закупац се
ослобађа обавезе плаћања закупнине за наредне
године и има право на накнаду штете у случају
превременог скидања летине.“
Члан 10.
У свему осталом Одлука о отуђењу и
давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Пећинци („Службени лист
општина Срема“, број 18/2011 и 35/2013) остаје
непромењена.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општина
Срема”.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 011-114/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 87. став 1. Закона о
заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/204, 36/2009 и 72/2009), члана 20.
став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014-други закон), члана 6. став 1. тачка 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 26/2009,
93/2012 и 99/2013) и члана 38. став 1. тачка 3.
Статута Општине Пећинци („Службени лист
Општине Срема“, бр. 29/08, 34/08 и 19/15),
Скупштина oпштине Пећинци, на седници
одржаној 28. oктoбpa 2016. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Члан 4. став 2. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређивање животне средине
(„Службени лист oпштинa Срема“, бр. 9/11,
10/14, 25/14 и 31/15) мења се и сада гласи:
„Против решења из овог члана
дозвољена је жалба Општинском Већу општине
Пећинци у року од 15 дана од дана пријема
решења“
Члан 2.
У осталом делу Одлуке о накнади за
заштиту и унапређивање животне средине
(„Службени лист oпштинa Срема“, бр. 9/11,
10/14, 25/14 и 31/15) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”, а примењиваће се од
01.01.2017. године.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 011-115/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14),
члана 20. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14др. закон), члана 38 Статута општине Пећинци
(„Службени лист општина Срема“, бр. 29/08,
34/08, 19/15), Скупштина општине Пећинци, на
седници одржаној 28. oктoбpa 2016. гoдинe,
доноси

Ponedeqak, 31. oktobar 2016.

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се подизање,
финансирање и одржавање споменика, односно
скулптуралних дела на јавним површинама на
територији општине Пећинци, као и поступак и
услови за њихово подизање, односно постављање и одржавање.
Члан 2.
Споменик у смислу ове Одлуке је дело
ликовне и примењене уметности - фигура,
попрсје, биста, рељеф, спомен-парк, споменгробље, спомен-плоча, објекат меморијалне
архитектуре и друго спомен обележје које
обележава догађај или личност значајну за
општину Пећинци, националну историју и
културу или светску политичку и културну
историју.
Скулптурално дело у смислу ове Одлуке
је дело које се због своје уметничке вредности
поставља на површинама јавне намене.
Члан 3.
Површина јавне намене у смислу
одредаба ове Одлуке су: трг, улица, парк, речна
обала, јавне зелене површине, фасада зграде
које су орјентисане према површинама јавне
намене, део дворишта или парка у склопу
комплекса јавног објекта, који није ограђен и
јавно се користи.
Члан 4.
Споменик или скулптурално дело (у
даљем тексту: споменик) се подиже не основу
Одлуке Скупштине општине Пећинци у складу
са овом Одлуком и посебним законом.
Члан 5.
Одредбе ове Одлуке, осим у погледу
органа надлежног за доношење Одлуке о
подизању споменика, не примењују се када се
споменик гради, односно поставља на
иницијативу друге државе.
II ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
Члан 6.
Иницијативу за подизање споменика
може поднети физичко или правно лице,
удружење грађана и др.
Иницијатива из става 1 овог члана,
подноси се Комисији за споменике општине
Пећинци (у даљем тексту: Комисија), коју
образује Скупштина општине Пећинци.
Иницијатива из става 1 овог члана, мора
бити у писаном облику и образложена , а може
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да садржи и предлог локације за изгрдању
односно постављање споменика.
Члан 7.
Комисија из члана 6 ове Одлуке, је надлежна за спровођење ове Одлуке, као и Одлуке
о постављању споменика у сваком конкретном
случају.
Решењем о образовању Комисије,
утврђује се задатак, број чланова и друга питања
од значаја за рад Комисије.
Комисија може да укључи у рад и лице
које је обезбедило минимално 50% потребних
средстава за подизање споменика, у сваком
конкретном случају.
Члан 8.
Комисија разматра иницијативу за подизање споменика и постављање скулптуралног
дела.
У поступку разматрања иницијативе за
подизање споменика, Комисија прибавља
стручно мишљење Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица и Одељења за
урбанизам и имовинско правне послове
општинске управе општине Пећинци ради
утврђивања оправданости и локације као и
осталих услова за подизање споменика, као и у
случају да се споменик подиже у просторно
културно-историјској целини или заштићеној
околини непосредног културног добра.
Уколико Комисија прихвати иницијативу из члана 6 ове Одлуке, Нацрт Одлуке о
постављању споменика доставља општинском
Већу општине Пећинци, који утврђује предлог
Одлуке и исти доставља Скупштини општине
Пећинци.
Комисија обавештава подносиоца иницијативе о исходу иницијативе.
Члан 9.
Комисија врши избоор идејног решења
за споменик:
- спровођењем конкурса за избор аутора или
идејног решења
- ангажовањем аутора по позиву или
- користећи постојећих, односно реплика
постојећег споменика
Уколико Комисија спроведи конкурс за
избор идејног решења за споменик, конкурс се
објављује у најмање једном дневном листу који
се дистрибуира на целој територији Републике
Србије.
Комисија спроводи конкурс, врши избор
идејног решења споменика и утврђује износ
средстава потребан за подизање споменика.
Уколико Комисија не изврши избор
идејног решења за споменик на један од начина
утврђен у ставу 1 овог члана, поступак се
понавља.
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Члан 10.
Пре расписивања конкурса, Комисија
може прибавити додатна стручна мишљења
надлежних органа (Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица, Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општинске
управе општине Пећинци, ЈП „Дирекција за
изградњу општине Пећинци“ и других) ради
утврђивања локације, услова њеног уређења и
ближих услова конкурса.
Члан 11.
Изузетно од одредаба ове Одлуке, на
територији општине Пећинци може се подићи
реплика споменика значајне уметничке и
културно-историјске вредности или реплика већ
постојећег вајарског дела.
О подизању реплике, одлучује Скупштина општине Пећинци на предлог Комисије.
Комсија пре утврђивања предлога прибавља стручно мишљење о вредности реплике
као и мишљење о локацији и условима њеног
уређења.
Члан 12.
Споменик се може преместити, односно
уклонити, уколико за то постоје оправдани разлози, а по прибављеном мишљењу надлежних
органа из члана 10 ове Одлуке.
Одлуку о премештању, односно уклањању, доноси Скупштина општине Пећинци на
предлог Комисије.
Члан 13.
Комисија је дужна да у року од 8 дана
пре отпочињања радова на подизању споменика
о томе обавести Завод за заштиту споменика
културе Сремска Митровица и да истом пријави
да је споменик подигнут у року од 30 дана од
дана завршетка радова на подизању споменика.
III ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 14.
У буџету општине Пећинци обезбеђују
се средства за подизање споменика и
скулптуралних дела.
Средства за подизање споемника,
односно скулптуралних дела могу се обезбедити
из прилога, поклона, донација или на други примерен начин од стране правног или физичког
лица, удружења и других.
Члан 15.
Лица из члана 14 ове Олуке које обезеди
све или више од 50% потребних средстава за
подизање споменика, има право да му се име
упише на постамент или поред споменика.
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IV
ОДРЖАВАЊЕ
СПОМЕНИКА
СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА

И

Члан 16.
Споменици који су проглашени културним добром, одржавају се по програму заштите
непокретних културних добра.
О одржавању споменика који није проглашен за културно добро или скулптуралног
дела стара се ЈКП „Сава“ Пећинци, на чијој се
територији и налази споменик или скулптурално
дело.
Члан 17.
Средства за одржавање споменика,
односно скулптуралних дела обезбеђују се у
буџету општине Пећинци, на чијој територији се
и налази споменик, односно скулптурлано дело.
Члан 18.
Одржавање споменика, односно скулптуралних дела у смислу одредаба ове Одлуке,
подразумева редовно одржавање чистоће, негу
јавних зелених површина, контролу расвете,
поправку прилазне стазе или пута по потреби
спровођења мера конзерваторске заштите
споменика, односно скулптуралног дела.
Одржавање споменика и простора око
споменика врши ЈКП „Сава“ Пећинци, чији је
оснивач општина Пећинци.
Члан 19.
Мере
заштите
конзерваторскорестаураторске заштите споменика спроводе се
на основу услова које утврђује Завод за заштиту
споменика културе Сремска Митровица.
V ЗАШТИТА СПОМЕНИКА
Члан 20.
Споменици, односно скулптурална дела
се не смеју прљати, оштетити или уништити.
Грађани су дужни да чувају споменике,
да се према њима односе са дужном пажњом као
и да спрече или пријаве њихово оштећење.
Члан 21.
Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети или
уништи споменик, односно скулптурално дело
дужно је да успостави пређашње стање по
надзором Завода за заштиту споменика културе
Сремска Митровица и Општинске управе
општине Пећинци, односно уколико није
могуће, да надокнади насталу штету.
Уколико лице из става 1 ове Одлуке не
успостави пређашње стање то ће уз сагласност
Завода за заштиту споменика културе Сремска
Митровица учинити општина Пећинци, о
трошку тог лица.
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Члан 22.
Општинско веће општине Пећинци,
чување и одржавање једног или више споменика
или скулптуралних дела може поверити школи,
предузећу, установи или другом органу или
организацији уз њихову сагласност.
VI НАДЗОР
Члан 23.
Надзор над применом ове Одлуке врши
Општинска управа општине Пећинци.
Послове инспекцијског назора над подизањем и одржавањем споменика врши Општинска управа опшине Пећинци на чије подручју се
споемник и налази путем комуналних
инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да поред законом
утврђених овлашћења, издаје прекршајни налог
и подноси захетв за покретање прекршајног
поступка за прекршаје прописане овом
Одлуком.
Уколико комунални инспектор у
обављању својих послова уочи повреду прописа
из надлежности другог органа, обавестиће
одмах о томе писаним путем надлежни орган.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Новчаном казном у износу од 50.000,00500.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице:
- ако подигне споменик, односно скулптурално
дело супротно одредбама ове Одлуке (члан 4.)
- ако премести или уклони споменик, односно
скулптурално дело супротно одредбама ове
Одлуке (члан 12.)
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и договорно лице у правном лицу
новчаном казном од 25.000,00- 75.000,00 динара
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном од
50.000,00-250.000,00 динара
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се физичко лице новчаном казном од
5.000,00-75.000,00 динара
Члан 25.
Новчаном казном у износу од 5.000,0075.000,00 динара прекршај физичко лице:
- ако намерно или из крајње непажње, прља,
уништи или оштети споменик или скулптурално
дело (члан 20.)
Члан 26.
Изузтено од одредаба члана 24 и 25 ове
Одлуке новчана казна која се наплаћује на месту
извршења прекршаја:
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- за физичко лице и одговорно лице у правном
лицу износи 5.000,00 динара
- за правна лица и предузетнике износи
20.000,00 динара.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 011-116/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
343

На основу члана 16. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, брoj 145/2014),
члана 69. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj 15/2016),
члана 2. став 3. тачка 3, члана 3. став 1. тачка 3.
и члана 4. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, брoj 88/2011), члана
20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014др. закон)) и члана 38. Статута оптштине Пећинци („Службени лист општина Срема”, бр. 29/08,
34/08, 19/15), Скупшина општине Пећинци, на
седници одржаној одржаној 28. oктoбpa 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ НАСЕЉА
ПЕЋИНЦИ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом насеља Пећинци
(„Сл. лист општина Срема“ бр. 7/2013) мења се
члан 35.и гласи:
Уговор о снадбевању топлотном
енергијом се склапа на неодређено време, осим
ако се енергетски субјект и купац не договоре
другачије.
Купац може писмено отказати уговор о
снадбевању топлотном енергијом са отказним
роком до 90 дана, али не у току грејн сезоне.
Енергетски субјект уважава раскид са првим
следећим обрачунским периодом.
Ако на једном предајном месту топлоту
преузима више купаца, отказ важи само, ако су
сви купци писмено отказали уговор, уколико
постоје техничке могућности за појединачно
искључењ купца са заједничког места
преузимања топлотне енергије.
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У случајевима стамбеног простора,под
техничким могућностима за искључење подразумева се да постоји заједничка степенишна
вертикала на коју је сваки стан појединачно
прикључен. У таквим случајевима је могуће
искључити стан, уколико су се притом сагласили Скупштина станара и власници околних
станова. Међутим, уколико кроз стамбену
јединицу пролазе успонске вертикале или
хоризонталне инсталације за суседне стамбене
јединице и исте одају топлоту стану, у таквим
случајевима не постоје техничке могућности за
потпуно искључење појединачног стана, јер се
оне не могу искључити нити изместити. У том
случају Уговор о испоруци односно снабдевању
топлотном енергијом се не би раскидао у
потпуности, већ би био потписан анекс уговора
којим би се дефинисала делимична испорука
топлотне енергије купцу.
Уколико на предајном месту топлоту
преузима само један купац он се сагласно ставу
2 овог члана може искључити и на тај начин
завршити свој уговорни однос.
Купац топлотне енергије из става 2 овог
члана је дужан да са снабдевачу топлотне
енергије пре самог искључења измири дуговање
или са њим уговори начин измирења дуговања
за даљинско грејање до тренутка искључења.
Трошкове искључења са дистрибутивног система сноси купац тј. Подносилац
захтева за искључење.
Уколико се купац топлотне енергије поново одлуче за снадбевање топлотном енергијом
на истом предајном месту, у року који је краћи
од 12 месеци од претходног искључења, мора
пре поновног укључења отклонити све
недостатке због којих је био искључен, каи и
изравнати све фиксне трошкове снадбевања,
које би плаћао, да му је топлотна енергија била
непрекидно испоручивана.
Уколико је купац искључен са система
даљинског грејања дуже од 12 месеци, за ново
прикључење плаћа све трошкове прикључења
као и нови купац.
Члан 2.
У осталим одредбама Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
насеља Пећинци („Сл. лист општина Срема“, бр.
7/2013) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука о изменама и допунама
одлуке о о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом насеља Пећинци ступа на
снагу осмог (8) дана од дана објављивања у
“Службеном листу општина Срема”.
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На основу члана 361. став. 1. Закона о
енергетици (“Службени гласник РС“, брoj
145/2014), члана 20 став 1. тачка. 5) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон) и чл. 38. Статута општине Пећинци (“Службени лист општина Срема”, бр. 29/08, 34/08 и 19/2015), Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној
28. oктoбpa 2016. године, донела је
ПРАВИЛНИК
ЗА РАСПОДЕЛУ ТРОШКОВА ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ СА ЗАЈЕДНИЧКОГ МЕРНОГ
МЕСТА У ТОПЛОТНО ПРЕДАЈНОJ
СТАНИЦИ
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником за расподелу трошкова са заједничког мерног места у топлотно
предајној станици (у даљем тексту: „Правилник“) прописују се поступци за одређивање
удела тарифних купаца у потрошњи испоручене
количине топлотне енергије очитане на мерачу
утрошка топлотне енергије, очитане у топлотној
подстаници зграда са које примају топлотну
енергију.
Овим Правилником утврђују се и
услови и начин уградње и експлоатације уређаја
за одређивање трошкова са заједничког мерног
места у топлотно предајној станици и уређаја за
регулацију испоручене топлотне енергије, као и
минималан број крајњих купаца топлотне енергије потписника уговора за опремање уређајима
за расподелу трошкова топлотне енергије са
заједничког мерног места у топлотно предајној
станици.
Члан 2.
Појмови који се користе у овом
Правилнику имају значења утврђена Законом о
енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014),
Законом о ефикасном коришћењу енергије
(„Сл. гласник РС“ бр. 25/2013), Уредбом за
утврђивање методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
(„Сл. гласник РС“ бр. 63/2015), и Одлуком о
условима и начину снабдевања топлотном
енергијом насеља Пећинци. У овим Правилнику
користе се и појмови који у смислу овог
правилника имају следећа значења:
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1. “Деловник трошкова” - документ
којим се дефинише расподела трошкова
топлотне енергије која је утврђена на првом
нивоу расподеле испоручене топлотне енергије,
оносно у топлотној подстаници . Деловником
трошкова се одређују удели тарифних купаца у
трошковима испоручене топлотне енергије, а
збир свих удела мора бити 100%;
2. “Накнада за даљинско грејање” –
накнада обрачуната прописаним тарифним
елементима за одабрани тарифни модел из
Тарифног система, која се састоји од:
• накнаде за грејну површину (фиксни део),
• накнаде за испоручену топлотну енергију
(варијабилни део);
3. “Накнада за грејну површину (фиксни
део)” - накнада која се израчунава тако што се
обрачунска грејна површина објекта купца
топлотне енергије изражена у м2, помножи са
одговарајућом ценом за јединицу грејне
површине (дин/м2) која се одређује у складу са
одредбама Тарифног система;
4. “Накнада за испоручену топлотну
енергију (варијабилни део)” - накнада која се
израчунава тако што се испоручена количина
топлотне енергије (kWh) очитана на мерачу
утрошка топлотне енергије помножи са одговарајућом ценом за јединицу испоручене количине топлотне енергије (дин/кWh) која се одређује
у складу са одредбама Тарифног система;
5. “Уређај за утврђивање сопствене
потрошње топлотне енергије” (ТЗВ. ДЕЛИТЕЉ
ТОПЛОТЕ) - уређај којим се одређује удео
сваког појединачног потрошача у укупно
испорученој количини топлотне енергије која је
утврђена на првом нивоу расподеле испоручене
топлотне енергије;
6. “Контролни мерач утрошка топлотне
енергије” – ИНДИВИДУАЛНИ КАЛОРИМЕТАР уређај којим се региструје количина
утрошене топлотне енергије сваке стамбене или
пословне јединице појединачно, где је
вертикални развод грејне инсталације урадјен
кроз ходнике зграда , те се може применити овај
вид контролног мерења. Овако регистрована
количина топлотне енергије служи за прерасподелу укупно испоручене количине топлотне
енергије, која је утврђена мерењем у
подстаници зграде.
7. “Уређај за индивидуалну регулацију
температуре” – (ТЗЦ. ТЕРМОСТАТСКИ РАДИЈАТОРСКИ ВЕНТИЛ) - уређај којим се може
подешавати (регулисати) потрошња топлотне
енергије;
8. “Мерач утрошка топлотне енергије” –
(КАЛОРИМЕТАР У ПОДСТАНИЦИ) је уређај
којим се региструје количина испоручене
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топлотне енергије на месту предаје топлотне
енергије у топлотној подстаници, у складу са
позитивним законским прописима и Правилима
о раду дистрибутивног система.
9. “Контролор” - правно лице или
предузетник са којим тарифни купци уговарају
контролу, мерење и прерасподелу испоручене
количине топлотне енергије, односно неку од
ових делатности. Контролор може бити и
енергетски субјект;
10. “Први ниво расподеле испоручене
топлотне енергије” представља расподелу испоручене топлотне енергије утврђене у топлотној
подстаници преко које се снабдева свака засебна
зграда, односно део зграде који представља
независну функционалну целину.
II УГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, УРЕЂАЈА ЗА ИНДИВИДУАЛНУ РЕГУЛАЦИЈУ ТЕМПЕРАТУРЕ И КОНТРОЛНИХ МЕРАЧА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 3.
Контролни (индивидуални) мерачи утрошка топлотне енергије и уређаји за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије
морају испуњавати нормативе и стандарде
којима се регулише ова област.
Члан 4.
Одлуку о уградњи уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије,
контролног мерача утрошка топлотне енергије и
уређаја за индивидуалну регулацију испоручене
топлотне енергије, за постојеће објекте, доносе
власници објекта, односно тарифни купци, уз
сагласност енергетског субјекта за дистрибуцију
топлотне енергије. Обавеза уградње ових уређаја за нове објекте регулисана је енергетским
условима за израду пројектне документације.
Енергетски субјект за дистрибуцију
топлотне енергије дужан је дати сагласност на
одлуку из става 1. овог члана ако су испуњени
следећи услови:
- Да су уређаји за утврђивање сопствене
потрошње топлотне енергије и контролни
мерачи утрошка топлотне енергије изабрани у
складу са нормама из члана 3. овог Правилника;
- Да је одлуком о уградњи уређаја за утврђивање
сопствене потрошње топлотне енергије и уређаја за индивидуалну регулацију испоручене
топлотне енергије, за постојеће објекте, обухваћено најмање 80% активних грејних тела у
објекту;
- Да су усклађени формати електронских
информација за доставу података о потрошњи
свих уређаја за утврђивање сопствене потрошње
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топлотне енергије у обрачунском периоду са
форматом базе података енергетског субјекта за
дистрибуцију топлотне енергије.
Тарифни купац је у обавези да сноси
трошкове одржавања и поправке уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне
енергије, контролних мерача утрошка топлотне
енергије, и уређаја за индивидуалну регулацију
испоручене топлотне енергије, као и трошкова
очитавања и обрачуна које изводе специјализована предузећа за очитавања и обрачуне.
Члан 5.
Очитавање потрошње топлотне енергије
на мерачу утрошка топлотне енергије зграде,
врши енергетски субјект за дистрибуцију
топлотне енергије. Очитавања се врше сваког
месеца и приликом промене цена.
За период када су поједини заједнички
контролни мерачи утрошка топлотне енергије
били неисправни, а врши се испорука топлотне
енергије, испоручена количина топлотне енергије се одређује на основу потрошње у упоредном месечном обрачунском периоду.
Упоредни месечни обрачунски период
је период у којем су постојали слични услови
преузимања топлотне енергије, а када је
заједнички контролни мерач утрошка топлотне
енергије исправно радио.
Упоредни месечни обрачунски период
одређује енергетски субјект.
III РАСПОДЕЛА ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНE ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА СТАМБЕНИХ / ПОСЛОВНИХ
ЈЕДИНИЦА НА НИВОУ ЗГРАДЕ-ПРВИ
НИВО РАСПОДЕЛE
Члан 6.
Количина топлотне енергије, утврђена
на првом нивоу расподеле испоручене количине
топлотне енергије за засебну грану (Т укупна),
представља укупну количину топлотне енергије
испоручену згради, односно основ за расподелу
испоручене топлотне енергије на првом нивоу
расподеле.
Укупна количина топлотне енергије испоручена згради, односно делу зграде састоји се
од укупне заједничке потрошње (Т заједничке) и
укупне потрошње за рaсподелу (Т расподела).
Т - укупна = Т расподела + Т заједничко (kWh)
Т - заједничко= К x Т укупно
К - коефицијент за расподелу заједничке
потрошње у објекту.
Коефицијент за расподелу заједничке
потрошње у објекту се уводи у циљу обрачуна
заједничке потрошње у објекту. Он представља
део потрошње унутрашње грејне инсталације
који није регистрован на уређајима за утвр-
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ђивање сопствене потрошње или контролним
мерачима утрошка топлотне енергије (развод
унутрашње грејне инсталације, губици у
топлотној подстаници...).
Вредност коефицијент за расподелу
заједничке потрошње у објекту се дефинише
Деловником трошкова.
Коефицијент за одређивање заједничке
потрошње, у зградама са уграђеним уређајима
за утврђивање сопствене потрошње топлотне
енергије (ТЗВ. ДЕЛИТЕЉ ТОПЛОТЕ), одређује
Скупштина стамбене зграде на предлог енергетског субјекта или другог лица или организације, од које затраже стручно мишљење о
висини коефицијента.
Коефицијент се изражава у виду децималног броја, а одражава проценат укупне
потрошње који се обрачунава као заједничка
потрошња.
Уколико Скупштина станара се не
изјасни о висини коефицијента, то ће за сваку
зграду одредити енергетски субјект.
IV ОСНОВНИ ПОСТУПЦИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ УДЕЛА ТАРИФНИХ КУПАЦА У
ИСПОРУЧЕНОЈ КОЛИЧИНИ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 7.
Основни модели, односно начини, за одређивање удела тарифних купаца у испорученој
количини топлотне енергије су:
ПОСТУПАК 1
- примењује се када нису уграђени уређаји за
утврђивање сопствене потрошње топлотне
енергије, ни контролни мерачи утрошка
топлотне енергије. У том случају испоручена
количина топлотне енергије се пропорционално
расподељује по стамбеним и пословним
јединицама у зависности од удела обрачунске
грејне површине (м2) сваке стамбене/пословне
јединице у њиховом укупном збиру;
За одређивање удела тарифних купаца у
укупно испорученој количини топлотне енергије утврђене мерењем у подстаницама зграде
(Т укупна), према ПОСТУПКУ 1, користе се
следеће величине:
Дефинисане и измерене величине:
Ту = укупно испоручена количина топлотне
енергије у месечном обрачунском периоду
измерена у подстаници зграде (kWh)
А = обрачунска грејна површина стамбене или
пословне јединице (м2)
Ау = укупна обрачунска грејна површина свих
стамбених и пословних јединица у стамбеној
згради (м2)
ц - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са тарифним системом –
варијабилни део (дин/кWх);
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Величине за израчунавање:
а = А/Ау = удео обрачунске грејне површине
стамбене или пословне јединице, у укупној
обрачунској грејној површини свих стамбених и
пословних јединица;
т појединачно = део испоручене количине
топлотне енергије за стамбену или пословну
јединицу (kWh);
Ц = накнада за испоручену количину топлотне
енергије за стамбену или пословну јединицу –
варијабилни део(дин).
т појединачно = а x Т укупно (кWх)
Ц= ц x т појединачно (РСД)
ПОСТУПАК 2
- примењује се када су сва грејна тела опремљена уређајем за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, односно делитељима
топлоте.
У овом случају, за утврђени коефицијент К који служи за израчунавање заједничке
потрошње израчунава се заједничка потрошња.
Од укупно испоручене количине
топлотне енергије утврђене на првом нивоу
расподеле (Т укупно) одузима се обрачуната
заједничка потрошња (Т заједничка) и тиме се
добија потрошња за расподелу по делитељима
(Т расподела).
Обрачуната заједничка потрошња топлотне енергије се сада пропорционално расподељује на све стамбене и пословне јединице у
објекту, (без обзира да ли су у обрачунском
периоду имали регистровану потросњу или не),
на основу њиховог појединачног процентуалног
учешћа у укупној површини објекта којем се
испоручује топлотна енергија. (т заједничка)
Разлика између (Т укупно) и (Т заједничка) представља топлоту за расподелу путем
делитеља (Т делитељ).
У даљем поступку топлота (Т делитељ)
пропорционално расподељује по стамбеним и
пословним јединицама у зависности од удела
броја импулса уређаја за утврђивање сопствене
потрошње топлотне енергије на грејним телима
сваке стамбене или пословне јединице у
укупном збиру регистрованих импулса свих
грејних тела, у обрачунском периоду, у згради.
За одређивање удела тарифних купаца у
укупно испорученој количини топлотне енергије утврђене мерењем у подстаници зграде према Поступку 2, користе се следеће величине:
Дефинисане и измерене величине
Б укупно = број укупно одбројаних импулса у
згради
Б појединацно = број укупно одбројаних
импулса у стамбеној или пословној јединици.
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Т укупна = укупно испоручена количина топлотне енергије у обрачунском периоду утврђена мерењем у подстаници (kWh);
К = коефицијент заједничке потрошње
(Т заједничка) = заједничка потрошња у објекту
(kWh)
(Т рсподела) = укупна потрошња за расподелу
путем делитеља (кWh)
А - обрачунска грејна површина стамбене или
пословне јединице (м2)
А укупно - укупна обрачунска грејна површина
свих стамбених и пословних јединица у
стамбеној згради (м2);
ц = јединична цена испоручене количине
топлотне енергије, у складу са тарифним
системом-варијабилни део (дин/кWh).
Ц = накнада за испоручену количину топлотне
енергије за стамбену или пословну јединицу варијабилни део (дин).
т = количине топлотне енергије за стамбену или
пословну јединицу задужену по основу
заједничке потрошње (kWh);
т2 појединачна = део испоручене количине
топлотне енергије за стамбену или пословну
јединицу добијене расподелом по делитељима
(Т расподела) (kWh);
Израчунате вредности
а=А/А укупно = удео обрачунске грејне
површине стамбене или пословне
Т заједничка = Т укупна x К .................
заједничка потрошња у објекту (kWh)
Т расподела =Т укупна - Т заједничка ..... укупна
потрошња за расподелу путем делитеља (kWh)
т = Т заједничка х а ................. задужење по
специфичној заједничкој потрошњи
т2 појединачно = Т расподела x Б појединачно /
Б укупно (kWh)
Ц = (т2 појединачно + т) x ц (РСД)
ПОСТУПАК 3
- примењује се када нису сва грејна тела
опремљена уређајем за утврђивање сопствене
потрошње
топлотне
енергије,
односно
делитељима.
У овом случају, за утврђени коефицијент К1 који служи за израчунавање заједничке
потрошње израчунава се заједничка потрошња.
Од укупно испоручене количине топлотне
енергије утврђене на првом нивоу расподеле (Т
укупно) одузима се обрачуната заједничка потрошња (Тзаједничка) и тиме се добија потрошња за расподелу (Т расподела). Обрачуната
заједничка потрошња топлотне енергије се сада
пропорционално расподељује на све стамбене и
пословне јединице у објекту, (без обзира да ли
су у обрачунском периоду имали регистровану
потрошњу или не, да ли су опремљене
уређајима за утврђивање сопствене потрошње
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топлотне енергије или не) на основу њиховог
појединачног процентуалног учешћа у укупној
површини објекта којем се испоручује топлотна
енергија. (т заједничка)
Количина испоручене топлотне енергије
по стамбеним или пословним јединицама, које
нису опремљене уређајима за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, обрачунава
се тако што се свака појединачна површина
стамбенеили пословне јединице која није
опремљена уређајима за утврђивање сопствене
потрошње топлотне енергије, подели са укупном површином станова и пословних јединица у
згради, које имају потрошњу за обрачунски
период већу од 30 одбројаних импулса на делитељима топлоте, а затим се помножи са износом
топлоте за расподелу (Т расподела) и коефицијентом К2=1,8 Добијен износ представља (т
појединачна без мерења)
За стамбене и пословне јединице које
су опремљене уређајима за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, количина
испоручене топлотне енергије (Т расподела са
мерењем) се обрачунава тако што се количина
топлотне енергије која је преостала након
распоредјене топлоте на станове без мерења
потрошње спроведе Поступак 2.
Количина топлотне енергије (Т расподела са мерењем) пропорционално расподељује
по стамбеним и пословним јединицама у зависности од удела броја импулса уређаја за
утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије на грејним телима сваке стамбене или пословне јединице у укупном збиру регистрованих
импулса свих грејних тела, у обрачунском
периоду.
У поступку 3 користе се следеће
величине:
Дефинисане или измерене величине
Б укупно = број укупно одбројаних импулса у
згради
Б појединацно = број укупно одбројаних
импулса у стамбеној или пословној јединици.
Т укупна - укупно испоручена количина топлотне енергије у обрачунском период утврђена
мерењем у подстаници (kWh);
А - обрачунска грејна површина стамбене или
пословне јединице (м2)
А укупно - укупна обрачунска грејна површина
свих стамбених и пословних јединица у
стамбеној згради (м2);
ц - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са тарифним системомваријабилни део (дин/ kWh).
К 1 = коефицијент заједницке потрошње
К 2 = коефицијент за обрачуне потрошње
површина које не мере потрошњу.
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Величине које се израчунавају
А активно - укупна обрачунска грејна површина
свих стамбених и пословних јединица у стамбеној згради које имају потрошњу приказану
кроз импулсе на мерним уређајима, већу од 30
импулса (м2);
Т расп. без мерења = т р без мерења 1 + т р без
мерења 2 +.................. +тр без мерења ..н
количина топлоте са којом се задужују станови
и пословни простори без уређаја за мерење.
(kWh)
т р са мерењем = део испоручене количине
топлотне енергије за стамбену или пословну
јединицу добијене расподелом по делитељима
(Т расподела) (kWh)
т р без мерења = део испоручене количине
топлотне енергије за стамбену или пословну
јединицу без мерења потрошње у стану или
пословној јединици
Т заједничка = Т укупна x К 1 .................
заједничка потрошња у објекту ( kWh)
Т расподела = Т укупна - Т заједничка ........
укупна топлота за расподелу (kWh)
Т расподела са мерењем = Т расподела - Т расп.
без мерења
ОБРАЧУН
т = Т заједницка X А/Аукупно ........... задужење
по специфичној заједничкој потрошња
т р без мерења = А/А активно x Т расподела x
К2
т р са мерењем = Т расподела са мерењем x Б
појединачно / Б укупно
Ц = накнада за испоручену количину топлотне
енергије за стамбену или пословну јединицуваријабилни део (дин).
Ц = (т р са мерењем + т) x ц (РСД)
Ц = (т р без мерења + т) x ц (РСД)
У случају да је мање од 80% активних
грејних тела опремљено уређајем за утврђивање
сопствене потрошње топлотне енергије расподела испоручене количине топлотне енергије за
грејање вршиће се по ПОСТУПКУ 1.
ПОСТУПАК 4
- примењује се када су све стамбене и пословне
јединице опремљене контролним мерачем утрошка топлотне енергије, односно индивидуалним
калориметром.
У том случају се од количине топлотне
енергије утврђене на нивоу расподеле (Т укупно) одузме количина топлотне енергије регистрована на свим контролним мерачима утрошка топлотне енергије (Т расподела). Тако
добијена разлика представља укупну заједничку
потрошњу у објекту (Т заједничка).
Заједничка потрошња се расподељује по
стамбеним и пословним јединицама на следећи
начин:
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Износ од 50% заједничке потрошње (Т
заједничка) се пропорционално расподељује по
стамбеним и пословним јединицама у зависности од удела обрачунске грејне површине
(м2) сваке стамбене или пословне јединице у
њиховом укупном збиру грејне површине
зграде;
Осталих 50% заједничке потрошње (Т
заједничка) се пропорционално расподељује по
стамбеним и пословним јединицама у зависности од удела потрошње појединачне стамбене
или пословне јединице у односу на збир свих
измерених потрошња на контролним мерачима
утрошка топлотне енергије сваке стамбене
/пословне јединице.
У поступку 4 користе се следеће
величине:
Дефинисане или измерене величине
Т укупна - укупно испоручена количина топлотне енергије у обрачунском периоду утврђена
мерењем у подстаници ( kWh)
Т р = збир очитаних вредности потрошње на
контролним уређајима одн. индивидуалним
калориметрима
А - обрачунска грејна површина стамбене или
пословне јединице (м2)
А укупно - укупна обрачунска грејна површина
свих стамбених и пословних јединица у
стамбеној згради (м2);
т р = задужење стамбене или пословне јединице
на основу индивидуалног мерења (kWh)
т з1 = задужење стамбене или пословне јединице на основу заједничке потрошње према грејној
површини (kWh);
т з2 = задузење стамбене или пословне јединице
на основу заједницке потрошње, сразмерно
потросњи регистрованој на контролном мерачу
у односу на збир укупне потрошње свих
стамбених и пословних јединица регистрованих
на контролним мерачима, одн. индивидуалним
калориметрима (kWh);
Ц = накнада за испоручену количину топлотне
енергије за стамбену или пословну јединицуваријабилни део (РСД).
ц - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са тарифним системомваријабилни део (дин/ kWh).
Величине које се израчунавају
а = А/А укупно = удео обрачунске грејне
површине стамбене или пословне јединице у
односу на укупну површину зграде
Т заједничка = Т укупна - Т расподела ..........
заједничка потрошња у објекту (кWх)
т р = задузење стамбене или пословне јединице
на основ мерења (kWh);
ОБРАЧУН
т з1 = 0,5 x Т заједничка х а
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тз2 = 0,5 x Т заједницка х т р / Тр
Ц = (т р + тз 1 + тз 2) x ц (РСД)
ПОСТУПАК 5
- примењује се када нису све стамбене и пословне јединице опремљене контролним мерачем
утрошка топлотне енергије или је неки од њих
неисправан.
Количина испоручене топлотне енергије
по стамбеним или пословним јединицама, које
нису опремљене уређајима за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, обрачунава
се тако што се свака појединачна површина
стамбенеили пословне јединице која није
опремљена уређајима за утврђивање сопствене
потрошње топлотне енергије, подели са укупном поврсином станова и пословних јединица у
згради, искључујући станове који немају потрошњу евидентирану на контролним мерачема
утрошка топлотне енергије, а затим се помножи
са износом очитане вредности на калориметру у
подстаници (Т укупна) и коефицијентом К=1,8.
Добијен износ представља износ задузења стамбене или пословне јединице без контролних мерача утрошка топлотне енергије по
основу расподеле. (т р без мерења)
Збир свих (т р без мерења) представља
износ задужења свих стамбени или пословних
јединице без контролних мерача утрошка топлотне енергије по основу расподеле у целој
згради. (Тр без мерења)
Збир свих очитаних вредности потрошње (т р са мерењем) на контролним мерачима
утрошка топлотне енергије, представља износ
задужења свих стамбени или пословни јединице
са мерачима утрошка, (Тр са мерењем)
Заједничка потрошња у згради представља разлику очитане вредности потрошње
зграде и задужења стамбени или пословни
јединица са и без контролних мерача утрошка
топлотне енергије по основу расподеле.
Тзаједничко = Т укупно - Тр без мерења - Тр са
мерењем
Заједничка потрошња се расподељује по
стамбеним и пословним јединицама на следећи
начин:
Износ од 50% заједничке потрошње (Т
заједничка) се пропорционално расподељује по
стамбеним и пословним јединицама у зависности од удела обрачунске грејне површине (м2)
сваке стамбене или пословне јединице у њиховом укупном збиру грејне површине зграде;
Осталих 50% заједнчке потрошње (Т
заједничка) се пропорционално расподељује по
стамбеним и пословним јединицама у зависности од удела потрошње појединачне стамбене
или пословне јединице у односу на збир свих
измерених потрошњи на контролним мерачима
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утрошка топлотне енергије сваке стамбене /
пословне јединице.
У поступку 5 користе се следеће
величине:
Дефинисане или измерене величине
Т укупна - укупно испоручена количина топлотне енергије у обрачунском периоду утврђена
мерењем у подстаници (kWh)
Т са мерењем = збир очитаних вредности
потрошње на контролним уређајима одн. и
ндивидуалним калориметрима
А - обрачунска грејна површина стамбене или
пословне јединице (м2)
А укупно - укупна обрачунска грејна површина
свих стамбених и пословних јединица у стамбеној згради (м2);
т р са мерењем = задужење стамбене или
пословне јединице на основу мерења (kWh)
тз1 = задужење стамбене или пословне јединице
на основу заједничке потрошње према грејној
површини (kWh)
тз2 = задужење стамбене или пословне јединице
на основу заједничке потрошње, сразмерно
потрошњи регистрованој на контролном мерачу
у односу на збир укупне потрошње свих
стамбених и пословних јединица регистрованих
на контролним мерачима, одн индивидуалним
калориметрима (kWh)
ц - јединична цена испоручене количине топлотне енергије, у складу са тарифним системом
(дин/kWh)
Величине које се израчунавају
а=А/А укупно = удео обрачунске грејне површине стамбене или пословне јединице у односу
на укупну површину зграде
А активно - укупна обрачунска грејна површина
свих стамбених и пословних јединица у стамбеној згради, које су имале потрошњу већу од 100
kWh (м2);
Т заједничко = Т укупно - Тр без мерења - Тр са
мерењем .......... заједничка потрошња у објекту
(kWh)
ОБРАЧУН
т р без мерења = А/А активно x Т укупно
т з1 = 0,5 x Т заједничка х А/Аукупна
т з2 = 0,5 x Т заједничка х т р / Тр
Ц = накнада за испоручену количину топлотне
енергије за стамбену или пословну јединицу
(дин).
Ц = (т р са мерењем + тз 1 + тз 2) x ц (РСД)
Ц = (т р без мерења + тз 1 + тз 2) x ц (РСД)
Поступак 6
Примењује се када више стамбених или
пословних зграда прима топлотну енергију са
заједничке подстанице, где се и мери њихова
потрошња меродавна за наплату трошкова за
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испоручену топлотну енергију, а саме могу
имати или немати своје контролне мераче
утрошка топлотне енергије.
У овом случају утврђује се коефицијент
К који служи за израчунавање заједничке
потрошње и губитака на заједничком топловоду.
Од укупно испоручене количине
топлотне енергије утврђене на мерном месту у
заједничкој подстаници (Т укупно), одузима се
обрачуната заједничка потрошња (Т заједничка)
и тиме се добија потрошња за расподелу (Т
расподела). Даље се потрошња за расподелу (Т
расподела) распоређује према сопственим мерачима утрошка топлоте или се одређује рачунски уколико зграда нема сопствено мерење
потрошње (kWh).
Т (заједничка) се распоређује на зграде
или пословне објекте на следећи начин:
Износ од 50% заједничке потрошње (Т
заједничка) се пропорционално расподељује по
стамбеним и пословним зградама, у зависности
од удела обрачунске грејне површине (м2) сваке
стамбене или пословне зграде у укупном збиру
грејне површине свих зграда и пословних
објеката
Осталих 50% заједничке потрошње (Т
заједничка) се пропорционално расподељује по
стамбеним и пословним зградама у зависности
од удела потрошње појединачне стамбене или
пословне јединице у односу на измерену
потрошњу на заједничком мерилу.
У поступку 6 користе се следеће
величине:
Дефинисане или измерене величине
Т укупна - укупно испоручена количина топлотне енергије у обрачунском периоду утврђена
мерењем у заједничкој подстаници (kWh)
Т поједниначна објекта - укупно испоручена
количина топлотне енергије у обрачунском периоду утврђена мерењем на сопственим мерним
уеђајима или добијена рачунски уколико зграда
нема сопствено мерење потрошње (kWh).
А - обрачунска грејна површина стамбене или
пословне зграде (м2)
А укупно - укупна обрачунска грејна површина
свих стамбених и пословних јединица који
примају топлоту и мере потрошњу у заједничкој
подстаници (м2);
ОБРАЧУН
Т заједничка = Т укупна х К
Т 1 појединачна - заједничка 1 = 0,5 х Т
заједничка х А 1 /А укупна
Т 1 појединачна - заједничка 2 = 0,5 х Т
заједничка х Т 1 појединачна / Т укупна
Задужење зградa или пословног објекта (kWh)
Т 1 = Т 1 појединачно објекта + Т 1 појединачна
-заједничка 1 +Т 1 појединачна -заједничка2
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Т 2= Т 2 појединачно објекта + Т 2 појединачна
-заједничка 1 +Т 2 појединачна -заједничка 2
Т 3= Т 3 појединачно објекта + Т 3 појединачна
-заједничка 1 +Т 3 појединачна –заједничка 2
Индекси “1, 2, 3 ....“ и тако даље
представљају зграде које се налазе у групи
зграда које примају енергију и чија се потрошња
мери из заједничке подстанице.
Даља расподела унутар зграда врши се
одговарајућим поступцима описаним у предходним ставовима Посупак од 1 до 5.
Вредност коефицијента за расподелу
заједничке потрошње у објектима се дефинише
деловником трошкова.
Коефицијент за одређивање заједничке
потрошње одређује Скупштина стамбене зграде и овлашћена лица пословних објеката који
примају топлотну енергију са заједничке подстанице, на предлог енергетског субјекта или
другог лица или организације од које затраже
стручно мишљење о висини коефицијента.
Коефицијент се изражава у виду
децималног броја, а одражава проценат укупне
потрошње који се обрачунава као заједничка
потрошња.
Уколико се Скупштина станара и
овлашћена лица пословних објеката не изјасне о
вредности коефицијента, то ће за сваку зграду
одредити енергетски субјект.
Члан 8.
Уколико је на један уређај за расподелу
- контролни мерач повезано више стамбених /
пословних јединица (нпр. станови настали
поделом већег стана), онда се потрошња са тог
уређаја расподељује према обрачунским грејним
површинама свих стамбених или пословних
јединица повезаних на тај уређај.
Члан 9.
Стамбеним или пословним јединицама
којима се привремено обуставља испорука
топлотне енергије обрачунава се заједничка
потрошња у објекту.
Члан 10.
Неисправност уређаја за утврђивање
сопствене потрошње топлотне енергије и контролних мерача утрошка топлотне енергије се
дефинише као немогућност очитавања импулса
потрошње или нелогичност очитаних вредности. При неисправности уређаја контролор је
дужан да одмах обавести тарифног купца и
овлашћеног представника станара о неисправности уређаја.
Неисправност уређаја се отклања у складу са одредбама Уговора о контроли, мерењу
и прерасподели испоручене количине топлотне
енергије.
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Уколико тарифни купац не омогући
отклањање неисправности у року од 15 дана од
дана утврђивања неисправности, представник
станара може дати писмену сагласност да се за
предметну стамбену/пословну јединицу изврши
расподела топлотне енергије тако што се
предметна стамбена/пословна јединица третира
као стамбена/пословна јединица без уграђених
уређаја за утврђивање сопствене потрошње
топлотне енергије и контролних мерача утрошка
топлотне енергије од почетка обрачунског
периода, а за остале просторе изврши корекција
расподеле.
V ПРИМЕНА МОДЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
ТАРИФНИХ
КУПАЦА
У
УДЕЛА
ИСПОРУЧЕНОЈ КОЛИЧИНИ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 11.
Податке са уређаја за утврђивање
сопствене потрошње топлотне енергије или
контролних мерача утрошка топлотне енергије
очитава контролор.
Контролор у месечном обрачунском периоду припрема податке прикупљене са уређаја
за утврђивање сопствене потрошње топлотне
енергије или контролних мерача утрошка топлотне енергије, те врши одређивање удела
тарифних купаца у испорученој количини
топлотне енергије, а према моделима дефинисаним чланом 9. и доставља их у електронском
облику енергетском субјекту за дистрибуцију
топлотне енергије, најмање седам дана пре рока
за доставу рачуна.
Припрему и прикупљање података са
контролних мерача утрошка топлотне енергије,
ради утврђивања удела појединачне стамбене /
пословне јединице у испорученој количини
топлотне енергије, могу организовати тарифни
купци као Скупштина станара. У том случају,
Скупштина станара мора имати статус правног
лица, а деловник трошкова, који се доставља
енергетском субјекту и по коме се врши
обрачун накнаде за даљинско грејање, мора
бити оверен печатом Скупштине станара.
Деловник трошкова се израђује у складу
са овим Правилником.
Уколико се подаци у месечном
обрачунском периоду не доставе у року из става
2 овог члана, расподела и обрачун трошкова за
испоручену топлотну енергију на мерачу
утрошка топлотне енергије спровешће се на
начин описан у члану 9. и члану 10. овог
Правилника, по
ПОСТУПКУ 1.
За период када су поједини уређаји за
утврђивање сопствене потрошње топлотне енер-
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гије или поједини контролни мерачи утрошка
топлотне енергије били неисправни, а врши се
испорука топлотне енергије, испоручена количина топлотне енергије се одређује на основу
потрошње у упоредном месечном обрачунском
периоду.
Упоредни месечни обрачунски период
је период у којем су постојали слични услови
преузимања топлотне енергије или потрошње
потрошне (санитарне) топле воде, а када је уређај за утврђивање сопствене потрошње топлотне
енергије или контролни мерач утрошка
топлотне енергије исправно радио.
Упоредни месечни обрачунски период
одређује контролор.
Члан 12.
Изабрани Поступак или комбинација
Поступака за одређивање удела тарифних купаца у испорученој количини топлотне енергије
који је дефинисан деловником трошкова сваке
засебне зграда, односно дела зграде који
представља независну функционалну целину
(посебан улаз, ламела и слично), примењује се
на све купце топлотне енергије у тој засебној
згради, односно делу зграде који представља
независну функционалну целину (посебан улаз,
ламела и слично).
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ”Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 312-18/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
345

На основу члана 39 Закона о туризму
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015), 13. став
2. тачка 8. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05др закон и 83/05-испр. др. закон), члана 38.
Статута oпштине Пећинци (“Службени лист
oпштинa Срема”, бр. 29/08, 34/08 и 19/15),
Скупштина oпштине Пећинци, на седници
одржаној 28. oктoбpa 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Именује се лице које ће до именовања
директора Туристичке организације обављати
његове послове и вршити његова овлашћења и
то:

Ponedeqak, 31. oktobar 2016.

1. ЉУБИЦА БОШКОВИЋ из Огара
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-71/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
346

На основу члана 22. и члана 69. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”,
бр. 15/2016) и члана 38. Статута општине
Пећинци („Службени лист општина Срема“, бр.
29/08, 34/08, 19/15), Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПЕЋИНЦИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Сатут о
изменама и допунама Статута ЈКП „Водовод и
канализација“ Пећинци, који је Надзорни одбор
ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци усвојио
на седници одржаној дана 20.10.2016. године
II
Статут о изменама и допунама Статута
ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци је
саставни део овог Решења.
III
Ово pешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општина Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-73/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 22. и члана 69. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”,
брoj 15/2016) и члана 38. Статута општине
Пећинци („Службени лист општина Срема“, бр.
29/08, 34/08, 19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године донела је

Ponedeqak, 31. oktobar 2016.

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„САВА“ ПЕЋИНЦИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут о
изменама и допунама Статута ЈКП „Сава“
Пећинци, који је Надзорни одбор ЈКП „Сава“
Пећинци усвојио на седници одржаној дана
20.10.2016. године.
II
Статут о изменама и допунама Статута
ЈКП „Сава“ Пећинци је саставни део овог
Решења.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
општина Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-74/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 18. и 50. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење,
44/2014 - др закон), члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014- други закон)
и члана 38. став 1. тачка 22. Статута Општине
Пећинци („Службени лист општинa Срема“, бр.
29/08, 34/08, 19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ“
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
о изменама и допунама Програма пословања
„Дирекција за изградњу општине Пећинци“
јавно предузеће за 2016. годину, коју је донео
Надзорни одбор „Дирекција за изградњу
општине Пећинци“ на седници одржаној дана
13.10.2016. године.
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II
Програм о изменама и допунама
Програма пословања „Дирекција за изградњу
општине Пећинци“ јавно предузеће за 2016.
годину чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење ступа на снагу дном
доношења, а објавиће се у „ Службеном листу
општина Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-75/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др закон) и
члана 38. став 1. тачка 22. Статута Општине
Пећинци („Службени лист општинa Срема“, бр.
29/08, 34/08,19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ
КАМЕНИ“ ПЕЋИНЦИ ЗА ШКОЛСКУ
2016/2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи
план рада ПУ „Влада Обрадовић Камени“
Пећинци за школску 2016/2017. годину, који је
донео Управни одбор ПУ „Влада Обрадовић
Камени“ Пећинци на седници одржаној
13.09.2016. године.
II
Годишњи план рада ПУ „Влада
Обрадовић Камени“ Пећинци за школску
2016/2017. годину чини саставни део овог
Решења.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-77/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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Ponedeqak, 31. oktobar 2016.
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На основу члана 54. став 2., 55. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015,
62/2016 - УС), и члана 38. Статута Општине
Пећинци (“Службени лист oпштинa Срема”, бр.
29/08, 34/08 и 19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је

На основу члана 54. став 2., 55. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015,
62/2016 - УС), и члана 38. Статута Општине
Пећинци (“Службени лист oпштинa Срема”, бр.
29/08, 34/08 и 19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЛАДА
ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“ ПЕЋИНЦИ
Члан 1.
У Управни одбор Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, на мандатни период од четири године ИМЕНУЈУ СЕ:
- Из реда запослених
1. Валентина Шљукић, из Шимановаца, ул.
Милоша Обилића бр. 10
2. Јелица Веселиновић, из Огара, ул. Шумска бр.
45
3. Анита Волчевски, из Брестача, ул. Стевана
Стојаковића бр. 35
- Из реда родитеља
1. Маријана Ракић, Пећинци, Јове Негушевића
бр. 8/7
2. Бојан Мијановић, из Пећинаца, ул. Ново
Насеље бр. 2/2
3. Олгица Кресојевић Крунић, из Прхова, ул.
Иво Лола Рибара бр.19
- Из реда јединице локалне самоуправе
1. Бановачки Дејан, Попинци, ЈНА бр.59
2. Ранисављевић Петар, Сремски Михаљевци,
Шимановачка бр. 2
3. Олуић Санела, Пећинци, Брдарева бр.2
Члан 2.
Ово pешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-79/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЛАДА
ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“ ПЕЋИНЦИ
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор
Предшколске установе „Влада Обрадовић
Камени“ Пећинци, због истека мандата и то:
- Из реда запослених
1. Костић Верица, Купиново, Гробљанска бр.4
2. Вукмановић Снежана, Сремски Михаљевци,
Прховачка бр. 76
3. Јовановић Гордана, Шимановци, Крњешевачка бр. 24
- Из реда родитеља
1. Ракић Марјана, Пећинци, Јове Негушевића
бр. 8/7
2. Петковић Љиљана, Пећинци, Ј. Негушевића
бр. 27
3. Живанић Јелена, Шимановци, Катанић Сокак
бр. 8
- Из реда јединице локалне самоуправе
1. Бановачки Дејан, Попинци, ЈНА бр. 59
2. Ранисављевић Петар, Сремски Михаљевци,
Шимановачка бр. 2
3. Олуић Санела, Пећинци, Брдарева бр. 2
Члан 2.
Управни одбор је
функцију до дана разрешења.

обављао

своју

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-78/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 33. став 1, 41. и 42.
Закона o култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016-испр.), и члана 38.
Статута Општине Пећинци (“Службени лист
oпштинa Срема”, бр. 29/08, 34/08 и 19/15),
Скупштина општине Пећинци, на седници
одржаној дана 28.10.016. године, донела је

Ponedeqak, 31. oktobar 2016.

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ПЕЋИНЦИ“
ПЕЋИНЦИ
Члан 1
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор
Културног центра „Пећинци“ Пећинци, због
истека мандата и то:
1. Горан Јовановић из Прхова- председник
2. Борислав Петковић из Суботишта- заменик
3. Поповић Драган из Пећинаца
4. Дрљача Радован из Обрежа – из реда
запослених
5. Филиповић Драган из Ашање – из реда
запослених
Члан 2.
Управни одбор је обављао своју
функцију до дана разрешења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-80/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
353

На основу члана 33. став 1, 41. и 42.
Закона o култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016-испр.), и члана 38.
Статута Општине Пећинци (“Службени лист
oпштинa Срема”, бр. 29/08, 34/08 и 19/15),
Скупштина општине Пећинци, на седници
одржаној 28. oктoбpa 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ПЕЋИНЦИ“
ПЕЋИНЦИ
Члан 1.
У Управни одбор Културног центра
„Пећинци“ Пећинци, на мандатни период од
четири године ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Горан Јовановић из Прхова- председник
2. Чубрилов Јелена из Сремских Михаљевацазаменик
3. Поповић Драган из Пећинаца
4. Дрљача Радован из Обрежа – из реда
запослених
5. Филиповић Драган из Ашање – из реда
запослених.
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Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-81/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
354

На основу члана 33. став 1, 41. и 42.
Закона o култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016-испр.), и члана 38.
Статута Општине Пећинци (“Службени лист
oпштинa Срема”, бр. 29/08, 34/08 и 19/15),
Скупштина општине Пећинци, на седници
одржаној 28. oктoбpa 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕЋИНЦИМА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор
Народне библиотеке у Пећинцима, због истека
мандата и то:
1. Наташа Ћирић из Купинова- председник
2. Михић Слободан из Шимановаца
3. Зечевић Зоран из Купинова – из реда
запослених
Члан 2.
Управни одбор је обављао своју
функцију до дана разрешења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-82/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
355

На основу члана 33. став 1, 41. и 42.
Закона o култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 13/2016, 30/2016-испр.), и члана 38.
Статута Општине Пећинци (“Службени лист
oпштинa Срема”, бр. 29/08, 34/08 и 19/15),
Скупштина општине Пећинци, на седници
одржаној 28. oктoбpa 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕЋИНЦИМА
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Члан 1.
У Управни одбор Народне библиотеке у
Пећинцима, на мандатни период од четири
године ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Наташа Ћирић из Купинова- председник
2. Михић Слободан из Шимановаца
3. Зечевић Зоран из Купинова – из реда
запослених.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-83/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.

356

На основу члана 10, 14. и 123. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“,
број 24/2011), и члана 38. Статута Општине
Пећинци (“Службени лист oпштинa Срема”, бр.
29/08, 34/08 и 19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У
ПЕЋИНЦИМА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор
Центра за социјални рад у Пећинцима, због
истека мандата и то:
1. Биљана Тешић- председник
2. Зорица Бајић из Прхова- заменик председника
3. Марија Продановић из Пећинаца
4. Зорица Мијаиловић из Попинаца –из реда
запослених
5. Ружица Шишић из Земуна – из реда
запослених
Члан 2.
Управни одбор је обављао своју
функцију до дана разрешења.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-84/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
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На основу члана 10, 14. и 123. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“,
бр. 24/2011), и члана 38. Статута Општине
Пећинци (“Службени лист oпштинa Срема”, бр.
29/08, 34/08 и 19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У
ПЕЋИНЦИМА
Члан 1.
У Управни одбор Центра за социјални
рад у Пећинцима, на мандатни период од четири
године ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Биљана Тешић- председник
2. Зорица Бајић из Прхова- заменик председника
3. Марија Продановић из Пећинаца
4. Зорица Мијаиловић из Попинаца –из реда
запослених
5. Ружица Шишић из Земуна – из реда
запослених
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-85/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
358

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 55/13,
35/15-аутентично тумачење, 68/15, 62/15- УС) и
члана
38.
Статута
општине
Пећинци
(„Службени лист oпштинa Срема“, бр. 29/08,
34/08, 19/15), Скупштина општине Пећинци,
на седници одржаној 28. oктoбpa 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“ ПЕЋИНЦИ
I
Из састава Школског одбора основне
школе „Слободан Бајић Паја“ Пећинци,
РАЗРЕШАВА СЕ и то:
Из реда родитеља:
1. Ивана Рашковић из Доњег Товарника, ул.
Милорада Зоркића 46
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II
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општина Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-86/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
359

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 55/13,
35/15-аутентично тумачење, 68/15, 62/15- УС) и
члана 38. Статута општине Пећинци („Службени лист oпштинa Срема“, бр. 29/08, 34/08,
19/15), Скупштина општине Пећинци, на
седници одржаној 28. oктoбpa 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“ ПЕЋИНЦИ
I
У састав Школског одбора основне
школе „Слободан Бајић Паја“ Пећинци,
ИМЕНУЈЕ СЕ и то:
Из реда родитеља:
1. Синиша Ђокић из Огара, ул. Школска 39
II
Мандат члана траје до истека мандата
школског одбора.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-87/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
360

На основу члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др закон) и
члана 38. став 1. тачка 22. Статута општине
Пећинци („Службени лист општинa Срема“,
29/08 и 34/08, 19/15), Скупштина општине
Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa
2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији
годишњег плана рада у ПУ „Влада Обрадовић
Камени“ Пећинци за школску 2015/16 годину,
који је донео Управни одбор ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци на седници одржаној
13.09.2016. године.
II
Извештај о реализацији годишњег плана
рада у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци
за школску 2015/16 годину чини саставни део
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 02-76/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.
361

На основу члана 14. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013, 55/2014, 96/15- др закон и 9/16- одлука
УС), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83-14- др закон) и члана 38. став 1.
тачка 22. Статута Општине Пећинци („Службени лист општинa Срема“, бр. 29/08, 34/08,
19/15), Скупштина општине Пећинци, на седници одржаној 28. oктoбpa 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја за период од 01.01.2016.31.7.2016 године, који је утврдио Савет за
безбедност саобраћаја на општинским путевима
и улицама насељених места општине Пећинци
на седници одржаној 30.09.2016. године.
II
Извештај о стању безбедности саобраћаја за период од 01.01.2016.-31.7.2016. године,
чини саставни део овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општина
Срема“.
Skup{tina op{tine Pe}inci
Broj: 220-37/2016-I
28. oktobra 2016. godine
Pe}inci
Predsednik
Sava ^oj~i}, s.r.

Broj 33 Strana 1330

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

Ponedeqak, 31. oktobar 2016.

SADR@AJ
Broj
akta Naziv akta
Strana
OP[TINA PE]INCI
Skup{tina op{tine
335 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o buxetu
op{tine Pe}inci za 2016. godinu
1299
336 Odluka o izradi Plana detaqne regulacije “Bioenergana” u katastarskoj op{tini Suboti{te
1304
337 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivawu
“Direkcija za izgradwu op{tine Pe}inci”
Pe}inci javno preduze}e
1305
338 Odluka o osnivawu Turisti~ke organizacije
op{tine Pe}inci
1307
339 Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodre|eno vreme u sistemu lokalne
samouprave op{tine Pe}inci za 2015. godinu
1310
340 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o otu|ewu i
davawu u zakup gra|evinskog zemqi{ta u javnoj
svojini op{tine Pe}inci
1311
341 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za
za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine
1312
342 Odluka o podizawu i odr`avawu spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji op{tine Pe}inci 1312
343 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i
na~inu snabdevawa toplotnom energijom naseqa
Pe}inci
1315
344 Pravilnik za raspodelu tro{kova toplotne energije sa zajedni~kog mernog mesta u toplotnoj
stanici
1316
345 Re{ewe kojim se imenuje lice koje }e do
imenovawa direktora Turisti~ke organizacije
op{tine Pe}inci obavqati wegove poslove i
vr{iti wegova ovla{}ewa
1324
346 Re{ewe o davawu saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog
preduze}a “Vodovod i kanalizacija” Pe}inci
1324
347 Re{ewe o davawu saglasnosti na Statut o
izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog
preduze}a “Sava” Pe}inci
1324

Broj
akta Naziv akta
Strana
348 Re{ewe o davawu saglasnosti na Program o
izmenama i dopunama Programa “Direkcija
za izgradwu op{tine Pe}inci” javno
1325
preduze}e za 2016. godinu
349 Re{ewe o davawu saglasnosti na Godi{wi
plan rada Pred{kolske ustanove “Vlada
Obradovi} Kameni” Pe}inci za {kolsku
2016/2017. godinu
1325
350 Re{ewe o razre{ewu Upravnog odbora
Pred{kolske ustanove “Vlada Obradovi}
Kameni” Pe}inci
1326
351 Re{ewe o imenovawu Upravnog odbora
Pred{kolske ustanove “Vlada Obradovi}
Kameni” Pe}inci
1326
352 Re{ewe o razre{ewu Upravnog odbora
Kulturnog centra “Pe}inci” Pe}inci
1326
353 Re{ewe o imenovawu Upravnog odbora
Kulturnog centra “Pe}inci” Pe}inci
1327
354 Re{ewe o razre{ewu Upravnog odbora
Narodne biblioteke u Pe}incima
1327
355 Re{ewe o imenovawu Upravnog odbora
Narodne biblioteke u Pe}incima
1327
356 Re{ewe o razre{ewu Upravnog odbora
Centra za socijalni rad u Pe}incima
1328
357 Re{ewe o imenovawu Upravnog odbora
Centra za socijalni rad u Pe}incima
1328
358 Re{ewe o razre{ewu jednog ~lana [kolskog
odbora Osnovne {kole “Slobodan Baji}
Paja” Pe}inci
1328
359 Re{ewe o imenovawu jednog ~lana [kolskog
odbora Osnovne {kole “Slobodan Baji}
Paja” Pe}inci
1329
360 Zakqu~ak o usvajawu Izve{taja o realizaciji Godi{weg plana rada Pred{kolske
ustanove “Vlada Obradovi} Kameni”
Pe}inci za {kolsku 2015/2016. godinu
1329
361 Zakqu~ak o usvajawu Izve{taja o
bezbednosti saobra}aja za period od 1.
januara 2016. godine do 31. jula 2016. godine
1329
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