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На основу члана 56. став 6. Закона о
локалним изборима (“Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), Скупштина општине Стара Пазова, на седници
одржаној 9. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Овом Одлуком потврђују се мандати
одборницима Скупштине општине Стара
Пазова, додељени Решењем Општинске изборне
комисије број 013-46/2016 од 29. новембра 2016.
године, и то:
- Александру Мијићу, рођеном 1969.
године, трговцу из Белегиша, Саве Суботића 4
са Изборне листе ''Александар Вучић - Србија
побеђује'',
- Горану Антићу, рођеном 1966. године,
алатничару из Старих Бановаца, Здравка Јекића
102 са Изборне листе ''Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС)''.
II
Мандат одборника из тачке I ове Одлуке
траје до истека мандата одборника Скупштине
општине Стара Пазова.
III
Ову Одлуку објавити у “Службеном
листу општина Срема”.
Образложење
Скупштина општине Стара Пазова на
седници одржаној 15. новембра 2016. године
донела је Одлуку број 011-46/2016-I којoм се
утврђује да је одборници Јелени Боровац из
Старе Пазове са Изборне листе ''Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС)'' престао
мандат због поднете оставке и Одлуку број 01147/2016-I којом се утврђује да је одборници
Ради Жугић из Нових Бановаца, са Изборне
листе ''Александар Вучић - Србија побеђује'',
такође престао мандат због поднете оставке

сагласно члану 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима (“Службени гласник РС”,
број 129/07, 34/10 - Одлука УС, 54/11).
Мандатно-административна комисија је
о наведеном обавестила Општинску изборну
комисију.
Општинска изборна комисија на
седници одржаној 29. новембра 2016. године
доделила је мандате кандидатима са напред
наведене изборне листе у складу са чланом 48.
Закона о локалним изборима, и Мандатноадминистративној комисији доставила Решење
број 013-46/2016 од 29.11.2016. године којим је
доделила мандате следећим кандидатима:
- Александру Мијићу, рођеном 1969.
године, трговцу из Белегиша, Саве Суботића 4,
са Изборне листе ''Александар Вучић - Србија
побеђује'',
- Горану Антићу, рођеном 1966. године,
алатничару из Старих Бановаца, Здравка Јекића
102, са Изборне листе ''Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС)''.
Мандатно-административна комисија је
сагласно овлашћењима утврђеним чланом 51.
став 6. алинеја 1. и 2. Статута општине Стара
Пазова (''Сл. лист општина Срема'' бр. 26/08 и
5/13) на седници одржаној 01. децембра 2016.
године, разматрала Решење Општинске изборне
комисије о додели нових мандата одборника и
предложила Скупштини општине да донесе
Одлуку о потврђивању мандата новим одборницима Скупштине општине Стара Пазова додељеним Решењем Општинске изборне комисије
број 013-46/16 од 29.11.2016. године и то
Александру Мијићу из Белегиша са Изборне
листе ''Александар Вучић - Србија побеђује'' и
Горану Антићу из Старих Бановаца са Изборне
листе ''Ивица Дачић - Социјалистичка партија
Србије (СПС)''.
Чланом 56. став 6. Закона о локалним
изборима прописано је да када скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата
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нових одборника, у гласању, поред одборника,
могу учествовати и кандидати којима су
мандати додељени у складу са чланом 48. тог
закона и који имају уверење изборне комисије
јединице локалне самоуправе да су изабрани, а
одредбом члана 48. став 5. прописано је да
мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
Скупштина општине је на седници
одржаној 09. децембра 2016. године на основу
Извештаја Мандатно-административне комисије
и утврђеног чињеничног стања, а у складу са
наведеним прописима, одлучила о потврђивању
мандата нових одборника, јавним гласањем,
већином гласова присутних одборника и донела
Одлуку као у диспозитиву.
Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-48/2016-I
9. decembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике
Србије”, бр. 129/07, 83/14), члана 33. тачка 7. и
члана 79. став 1. Статута општине Стара Пазова
(“Сл. лист општина Срема”, бр. 26/08, 5/13),
Скупштина општине Стара Пазова, на седници
одржаној 9. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
СТАРА ПАЗОВА
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи
општине Стара Пазова (''Сл. лист општина
Срема'' број 34/12, 22/14, 15/15, 26/15, 7/16) у
члану 10. алинеја 10. се бише.
Члан 2.
У члану 11. после става 1. додају се став
2. и 3. који гласе:
''Обавља послове који се односе на
реализацију развојних пројеката од интереса за
општину,
представљање
инвестиционих
потенцијала општине и реализацију активности
на привлачењу инвестиција, врши стручне
послове у вези реализација инвестиција које се
финансирају из буџета општине и примања на
основу задуживања и донација, обавља и друге
неопходне послове у вези са припремом
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тендерске документације и реализацијом јавних
набавки, као и послове који се односе на
обезбеђивање услова за изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и уређења јавних
површина, чији је инвеститор општина.
Обавља стручне и административне
послове који се односе на уређивање, отуђење и
закуп грађевинског земљишта, израђује нацрт
програма уређења грађевинског земљишта и
иницира прибављање грађевинског земљишта у
јавну својину општине.''
Досадашњи ставови 2-10. постају
ставови 4-12.
Члан 3.
У члану 19. после става 6. додају се нов
став 7. који гласи:
''Одељење обавља послове који се односе на планирање, организовање и реализацију
информационих технологија и обезбеђује функционално и технолошко јединство информационог система општине које обухвата развој информационих подсистема у јавним предузећима и
установама, развој јединствене информатичке
инфраструктуре, координацију набавки информатичке опреме, заједничко коришћење база
података, обезбеђење техничких услова за ажурирање и коришћење географског информационог система, одржавање, чување и заштита
базе података. Обавља послове у вези интернет
презентације општине.''
Досадашњи ставови 7-12. постају
ставови 8-13.
Члан 4.
Члан 20. се брише.
Члан 5.
Општинска управа је дужна да усклади
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској
управи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана њеног ступања на снагу.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општина Срема“.
Разлози за раније ступање на снагу ове
Одлуке у смислу члана 196. став 4. Устава
Републике Србије састоје се у потреби да се
створе услови за преузимање запослених из
''Дирекције за изградњу'' ј.п. Стара Пазова, због
покретања
поступка
ликвидације
јавног
предузећа.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-53/2016-I
9. decembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 6. Закона о одређивању
максималног броја запослених у јавном сектору
(“Сл. гласник РС”, број 68/15 и 81/16-Одлука
УС РС) тачке 7. Одлуке о максималном броју
запо-слених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби,
систему Аутоном-не покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015. годину- у
делу који се односи на Стару Пазову (“Сл.
гласник РС”, бр. 101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и
45/16) и члана 33. тачка 7. Статута општине
Стара Пазова (“Сл. лист општина Срема”, бр.
26/08 и 5/13), Скупштина општине Стара
Пазова, на седници одржаној 9. децембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ
СТАРА ПАЗОВА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању максималног
броја запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему локалне
самоуправе општине Стара Пазова за 2015.
годину (''Сл. лист општина Срема'' број 1/16)
мења се члан 2. и гласи:
“У
оквиру
максималног
броја
запослених на неодређено време из члана 1.
Одлуке за сваки организациони облик у систему
локалне самоуправе општине Стара Пазова,
одређује се максималан број запослених и то:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Организациони облик
Скупштина општине
Општинско веће
Председник општине
Општинска управа
Општинско правобранилаштво
''Водовод и канализација'' ј.п.
Стара Пазова
''Чистоћа'' ј.п. Стара Пазова
ЈП ''Урбанизам ''Стара Пазова
''ОСА Стара Пазова'' ј.п
ЈКП ''Топлана Стара Пазова''
Стара Пазова
Центар за културу Стара Пазова
Центар за социјални рад
општине Стара Пазова
Народна библиотека ''Доситеј
Обрадовић'' у Старој Пазови

Максималан број
запослених

155
103
158
9
10
17
14
14
25

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Туристичка организација
општине Стара Пазова
Предшколска установа
''Полетарац'' у Старој Пазови
Предшколска установа
''Радост'' у Новим Бановцима
Месна заједница Стара Пазова
Месна заједница Нова Пазова
Месна заједница Стари Бановци
Месна заједница Нови Бановци
Месна заједница Белегиш
Месна заједница Сурдук
Месна заједница Голубинци
Месна заједница Војка
Месна заједница Крњешевци
Укупно

4
162
93
2
3
2
2
1
1
2
2
1
780

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема.”
Разлози за раније ступање на снагу ове
Одлуке у смислу члана 196. став 4. Устава
Републике Србије састоје се у потреби да се
створе услови за преузимање запослених из
“Дирекције за изградњу” ј.п. Стара Пазова, због
покретања
поступка
ликвидације
јавног
предузећа.”
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-50/2016-I
9. decembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14) и члана 33. тачка 7. Статута
општине Стара Пазова (“Сл. лист општина
Срема”, бр. 26/08 и 5/13), а у вези са чланом 76.
став 1. Закона о јавним предузећима (“Сл.
гласник РС”, брoj 15/16), чланом 525. тачка 2.
Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник
РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15),
Скупштина општине Стара Пазова, на седници
одржаној 9. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ЛИКВИДАЦИЈЕ “Дирекцијe за изградњу”
Ј.П. Стара Пазова
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
ликвидације “Дирекције за изградњу општине
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Стара Пазова јавно предузеће” Стара Пазова (у
даљем тексту: Јавно предузеће) уписаног у
Регистар привредних субјеката који се води код
Агенције за привредне регистре, матични број
08757062, ПИБ 100486282, са пословним
рачунима број 840-639641-59, број 840-136374174, број 840-29822845-28, број 840-1364741-81 и
број 840-1382741-13 код Министарства финансија, Управе за трезор - Филијала Стара Пазова.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано Одлуком о
промени оснивачког акта Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине Стара Пазова
(“Сл. лист општина Срема”, број 16/13 и 28/16).
Седиште Јавног предузећа је у Старој
Пазови, улица Светосавска број 11.
Оснивач Јавног предузећа је општина
Стара Пазова, са седиштем у улици Светосавска
број 11.
Констатује се да су испињени сви
услови предвиђени Законом о привредним
друштвима (''Сл. гласник РС'' број 36/11, 99/11,
83/14 - др. закон и 5/15) за покретање поступка
ликвидације.
Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње
даном регистрације ове Одлуке код Агенције за
привредне регистре и објављивањем огласа о
покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници Регистра привредних субјеката, са даном
регистрације Одлуке о покретању поступка
ликвидације Јавног предузећа.
Члан 4.
Права, обавезе, одговорности и имовину
Јавног предузећа коју чине право својине на
покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга
имовинска права, преузеће Општина Стара
Пазова.
Документацију насталу у раду Јавног
предузећа, која представља архивску грађу,
преузеће Општина Стара Пазова на даљу
надлежност, у складу са законом.
Члан 5.
За ликвидационог управника Јавног предузећа именује се Јасминка Ренер, дипломирани
економиста из Старе Пазове.
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом Председник Општине.
Досадашњем заступнику Јавног предузећа престају права заступања Јавног предузећа.
Члан 6.
Од дана регистрације ове Одлуке Јавно
предузеће не може предузимати нове послове,
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већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине,
наплату потраживања, исплату поверилаца и
друге нужне послове.
Ликвидациони управник заступа Јавно
предузеће у ликвидацији и одговоран је за
законитост пословања Јавног предузећа у
ликвидацији.
Ликвидациони
управник
може
предузимати следеће активности:
- вршити радње на окончању послова започетих
пре почетка ликвидације;
- предузимати радње потребне за спровођење
ликвидације, као што су продаја имовине,
исплата поверилаца и наплата потраживања;
- вршити друге послове неопходне ради
спровођења ликвидације Јавног предузећа.
Члан 7.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року од 90 дана од дана објављивања
огласа о покретању поступка ликвидације код
Агенције за привредне регистре.
Упозоравају се повериоци да ће им
потраживања бити преклудирана ако их не
пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.
Ако поверилац чије је потраживање
оспорено не покрене поступак пред надлежним
судом у року од 15 дана од дана пријема
обавештења о оспоравању потраживања и у
истом року о томе писаним путем не обавести
Јавно предузеће то потраживање се сматра
преклудираним.
Члан 8.
Пријаве потраживања достављати на
адресу седишта Јавног предузећа у Старој
Пазови, улица Светосавска број 11.
Члан 9.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано обавештење
о покретању ликвидације Јавног предузећа
најкасније у року од 15 дана од дана почетка
ликвидације.
Члан 10.
Позивају се дужници Јавног предузећа
да измире своје обавезе према Јавном
предузећу.
Члан 11.
Ликвидациони управник Јавног предузећа ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од
дана доношења ове Одлуке, поднети Агенцији
за привредне регистре уз регистрациону пријаву
покретања поступка ликвидације и ову Одлуку,
ради регистрације ликвидације Јавног предузећа
у Регистру.
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Члан 12.
Ликвидациони управник ће у року од 30
дана од почетка ликвидације саставити почетни
ликвидациони
биланс
као
ванредни
финансијски извештај у складу са прописима
којима се уређују рачуноводство и ревизија, и
доставити га Скупштини општине на усвајање.
Ликвидациони управник ће најраније 90
дана, а најкасније 120 дана од дана почетка
ликвидације саставити почетни ликвидациони
извештај, доставити га Скупштини општине на
усвајање, а по усвајању истог предузети
потребне радње за регистрацију почетног
ликвидационог извештаја у складу са законом о
регистрацији.
Члан 13.
Општина Стара Пазова преузеће обавезу
испуњења пријављених потраживања, ако средства из наплаћених прихода у току поступка
ликвидације не буду довољна за измирење тих
потраживања, као и обавезу плаћања свих
трошкова који настану у поступку ликвидације.
Члан 14.
Ликвидација се окончава доношењем
одлуке о окончању ликвидације.
По окончању поступка ликвидације, Јавно предузеће се брише из Регистра привредних
субјеката, у складу са законом о регистрацији.
Члан 15.
Јавно предузеће је дужно да након
ступања на снагу ове Одлуке пренесе у буџет
општине Стара Пазова сва новчана средства
којима располаже, а која нису утрошена.
Даном регистрације ове Одлуке престаје
да важи Одлука о промени оснивачког акта
Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Стара Пазова (“Сл. лист општина Срема”,
број 16/13 и 28/16) и сва општа и појединачна
акта Јавног предузећа.
Даном регистрације ове Одлуке, сви
започети, а незавршени послови преносе се са
Јавног предузећа на Општинску управу
општине Стара Пазова.
Даном регистрације ове Одлуке разрешавају се дужности председник и чланови Надзорног одбора и вршилац дужности директора
Јавног предузећа.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-52/2016-I
9. decembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 40. став 1. тачка 3.
Закона о социјалној заштити (“Службени
гласник РС”, број 24/11), члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, број 129/07) и члана 33. тачка 7.
Статута Општине Стара Пазова (“Службени
лист општина Срема”, бр. 26/08 и 5/13),
Скупштина општине Стара Пазова, на седници
одржаној 9. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити (“Службени лист општина Срема”, број 7/09, 8/12 и
21/16) у члану 2. став 2. после тачке 10. додаје
се нова тачка 11. која гласи:
„11. Додатна социјална подршка детету
и ученику“.
Члан 2.
После члана 20б. додаје се нова глава
XII-2 и нов члан 20в., који гласе:
„XII-2 ДОДАТНА СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
Члан 20в.
Услуга додатне социјалне подршке
детету и ученику коме је због сметњи у развоју
или инвалидитета потребна додатна подршка у
социјалној заштити обезбеђује се ангажовањем
пратиоца за личну помоћ детету (у даљем
тексту: пратилац), ради лакшег функционисања
и комуникације са другима током остваривања
васпитно-образовног рада у предшколској
установи или образовно васпитног рада у
школи, током целодневне наставе или
продуженог боравка, ваннаставних активности,
извођења наставе у природи, излета, екскурзија,
одмора и слично, под условом да ово право није
остварио по другом правном основу.
Врсту додатне социјалне подршке и
учесталост послова на пружању подршке
процењује Интерресорна комисија, у складу са
Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(„Сл. гласник РС“, бр. 63/10).
Интерресорна комисија општине Стара
Пазова мишљењем утврђује потребу за ангажовањем пратиоца, као и врсту и учесталост послова на пружању додатне социјалне подршке.“
Члан 3.
У члану 21.
алинеја 1. пре речи:
„хранитељске породице“ брише се везник „и“ а
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после наведених речи додаје се: „и ангажовање
пратиоца за личну помоћ детету“.
У истом члану додаје се нова алинеја 7.
која гласи:
„-зарада за личне пратиоце се исплаћује
месечно у висини минималне зараде у
Републици Србији, а према извештају који
садржи број сати ангажовања на пружању
додатне социјалне подршке детету и ученику на
путу од куће до школе, у току боравка у школи
и на путу од школе до куће, а према наставном
плану и програму, односно распореду
ваннаставних активности школе у коју је дете
односно ученик укључен.“
Члан 4.
Члан 22. мења се и гласи:
„О захтевима за остваривање права из
ове Одлуке, у првом степену решава Центар,
осим захтева за остваривање права из члана 20в.
о којима у првом степену решава Интерресорна
комисија општине Стара Пазова.
О жалбама против решења Центра и
мишљења Интерресорне комисије општине
Стара Пазова, о правима из оквира права и
дужности општине решава Општинско веће.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
oпштинa Срема.”
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-51/2016-I
9. decembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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На основу члана 14. став 3. Закона о
локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр.
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 33.
тачка 29. Статута Општине Стара Пазова (“Сл.
лист општина Срема”, бр. 26/08 и 5/13),
Скупштина општине Стара Пазова, на седници
одржаној 9. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА
I
У Решењу Скупштине општине Стара
Пазова о именовању Општинске изборне комисије општине Стара Пазова број 020-10/2016-I
oд 29.02.2016. године, број 020-13/2016-I од
09.03.2016. године и број 020-103/2016-I од
04.10.2016. године, у тачки II, став 1. врши се
измена тако што се уместо досадашње секретарке дипломиране правнице Весне Јовановић, за
секретарку Општинске изборне комисије именује Снежана Плећаш, дипломирана правница.
II
Ово Решење ће се објавити у
“Службеном листу општина Срема”.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 020-126/2016-I
9. decembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.
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