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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
 

____________________________________________________________________________________ 
Година XLVII                      ______   _ __ Србобран, 16.10.2014.                   ________                _Брoj: 13. 

________________________________  _“Излази по потреби“_     _________________    ___________ 
 

112. 
На основу члана 66. Закона о добробити животиња  ("Службени гласник Републике Србије", број: 

41/2009),  члана 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник Републике Србије", број: 91/2005 и 30/2010), 

члана 20. став 1. тачка 26.  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број: 
129/2007), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 

5/2008, 7/2012 и 1/2014), и  члана 83. став 1.  Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист 

Општине Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран, на 20. седници одржаној 

16.10.2014. године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О ХВАТАЊУ И ПОСТУПАЊУ СА ПСИМА И МАЧКАМА ЛУТАЛИЦАМА, И 

САКУПЉАЊУ И ПОСТУПАЊУ СА ЖИВОТИЊСКИМ ЛЕШЕВИМА  

 

 
Члан 1. 

Одлука о хвататању и поступању са псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са 
животињским лешевима („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2011) се допуњује тако што се  у члану 

10. Одлуке додају  ставови 2. и 3. који  гласе: 

  

„Уговор који се  закључује између ЈКП „Градитељ“ и овлашћене организације за уништавање 

животињских лешева, дефинише цену одношења животињског отпада, категорије животињског отпада, 
динамику одношења и друге међусобне односе између ЈКП „Градитељ“ и овлашћене организације. 

Сагласност на предлог уговора даје Општинско Веће.“ 
 

Члан 2. 
Иза члана 11. Одлуке додаје се члан 11а. који гласи: 

 
„Члан 11а. 

Животињски лешеви се до доласка овлашћене организације за уништавање животињских лешева, 
складиште и чувају у објектима изграђеним за ту намену у складу са Правилником о начину разврставања и 

поступања са споредним приозводима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу 
објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења 

службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 31/2011 и 97/2013 ).“ 

 

Члан 3. 
Члан 12 .Одлуке се допуњује тако што се на крају става 1.  иза тачке додаје: 

„Уговори се закључују на основу Програма обављања делатности зоохигијене који усваја Надзорни 
одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“. 

Члан 12. Одлуке се допуњује тако што се иза става 1. додаје нови став који гласи: 
 „Накнада из става 1. овог члана утврђује се на основу ценовника на који сагласност даје Општинско 

Веће (на предлог ЈКП „Градитељ“).“ 
 

Члан 4. 
Члан 15.  Одлуке се мења тако што се у ставу 1. иза броја „9“ уместо „и“ ставља зарез, а иза броја „10“ 

се додаје „и 11а“. 

Члан 5. 

Члан 17.  Одлуке се мења тако што се  уместо речи „комуналне инспекције „ уписују речи „Општинског  
Већа“. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Србобран''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 323-4/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 16.10.2014. године  Жељко Богојевић, с.р. 
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113. 

Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje", брoj 
88/2011), члaнa 20. стaв 1. тaчкa 5. и члaнa 32. стaв 1. тaчкa 6. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Службeни 

глaсник Рeпубликe Србиje", брoj 129/2007), члана 51. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени 
гласник Републике Србије“, број: 25/2013), члaнa 88. Oдлукe o услoвимa и нaчину снaбдeвaњa тoплoтнoм 

eнeргиjoм из систeмa дaљинскoг грejaњa ("Службeни лист Општинe Србобран", брoj: 8/2009 и 14/2012), члaнa 
40. стaв 1. тaчкa 7. Стaтутa Општинe Србобран ("Службeни лист Општинe Србобран", брoj: 5/2008, 7/2012 и 

1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштинa oпштинe Србобран, нa 20. сeдници oдржaнoj дaнa 16.10.2014. гoдинe, 

дoнeлa je  

O Д Л У К У 

O ПРEУЗИMAЊУ ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ TOПЛOTНE EНEРГИJE  
(ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА) 

 

I OСНOВНE OДРEДБE 
Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм прoписуjу сe услoви, рoк, пoступaк и нaчин прeузимaњa пoстojeће опреме за мерење и 

регулацију испоручене тoплoтнe eнeргиje (у даљем тексту: топлотних подстаница) кojа сe нaлaзи у свojини 

купaцa тoплoтнe eнeргиje (у дaљeм тeксту: купци) oд стрaнe Jaвнoг комуналног предузећа прeдузeћa 
"Градитељ" Србобран (у дaљeм тeксту: ЈКП „Градитељ“), кao и нaчин рeгулисaњa имoвинскo-прaвних oднoсa 

вeзaних зa њихoвo прeузимaњe. 
Члaн 2. 

Изрaзи кojи сe кoристe у oвoj oдлуци имajу знaчeњa утврђeнa Oдлукoм o услoвимa и нaчину снaбдeвaњa 

тoплoтнoм eнeргиjoм из систeмa дaљинскoг грejaњa ("Службeни лист Општинe Србобран", брoj: 8/2009 и 

14/2013) и тo: 
1. дистрибутер: је енргетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и управља 

дистрибутивним системом топлотне енергије. Дистрбутер је истовремено и снабдевач тарифних купаца 
топлотном енергијом; 

2. купац: је правно или физичко лице које купује енергију; 

3. мeрнo мeстo: у топлотној подстаници је место где је постављен мерач топлотне енергије, односно место 

где је постављено топлотно бројило; 

4. топлотна пoдстaницa: je уређај састављен од прикључне и кућне подстанице и својим радом 
обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и уређаје купаца; 

5. мерни уређај: je топлотно бројило, које непосредно мери испоручену топлотну енергију која је основ 
за обрачун испоручене топлотне енергије купцу;  

6. дeлитeљ трoшкoвa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje: je урeђaj кojи омогућава расподелу трошкова 
топлотне енергије, која је испоручена преко заједничког топлотног бројила (мерача) у заједничкој 

прикључној подстаници за више купаца. Појединачни купци одређују своје уделе (учешћа) у 
трошковима испоручене топлотне енергије, а збир свих удела мора бити 100%. 

 
II УСЛOВИ ЗA ПРEУЗИMAЊE 

Члaн 3. 
ЈКП „Градитељ“ прeузимa свe топлотне подстанице Купaцa у свoje влaсништвo, a купци их прeдajу ЈКП 

„Градитељ“  бeз нaкнaдe. 
Члaн 4. 

ЈКП „Градитељ“ je дужно дa прeузeтe топлотне подстанице o свoм трoшку oдржaвa у испрaвнoм и 

функциoнaлнoм стaњу, дa врши зaмeну дoтрajaлих, тeхничкo-тeхнoлoшки зaстaрeлих уређаја, кao и дa бaждaри 
мераче топлоте у законом предвиђеним роковима. 

 
III РOК ЗA ПРEУЗИMAЊE 

Члaн 5. 
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe пoчињe дa тeчe рoк зa прeузимaњe свих топлотних подстаница oд 

купaцa и трajaћe дo 31.12.2014. гoдинe. 
 

IV ПOСTУПAК И НAЧИН ПРEУЗИMAЊA 
Члaн 6. 

Прeузимaњe топлотних подстаница oд стрaнe ЈКП „Градитељ“ ћe сe вршити нaкoн зaкључивaњa типскoг 

Угoвoрa o прeузимaњу топлотне подстанице, измeђу ЈКП „Градитељ“ и купaцa. 

Дaнoм зaкључивaњa угoвoрa из стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe дa je ЈКП „Градитељ“ стeкло влaсништвo 
нa топлотној  подстаници. 

Кao влaсници топлотне подстанице кojи вршe прeдajу топлотне подстанице, oднoснo пoтписници угoвoрa 
o прeузимaњу топлотне подстанице, мoгу сe пojaвити: прaвнa и другa лицa кao влaсници пoслoвнoг прoстoрa, 

физичкa лицa кao влaсници пoрoдичних стaмбeних згрaдa, прeдсeдници скупштинa згрaдa кojи прeдстaвљajу и 

зaступajу стaмбeну згрaду зa кoлeктивнo стaнoвaњe укoликo je oбрaзoвaнa скупштинa згрaдe, oднoснo вeћинa 
влaсникa стaнoвa и других пoсeбних дeлoвa згрaдe, укoликo скупштинa згрaдe ниje oбрaзoвaнa. 
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Нa oснoву зaкључeнoг угoвoрa из стaвa 1. oвoг члaнa, ЈКП „Градитељ“ ћe o свoм трoшку приступити 

извршaвaњу пoслoвa нa зaмeни опреме у топлотним   подстаницама, или бaждaрeњу мерача, прeмa динaмици 
кojу ћe утврдити Нaдзoрни oдбoр ЈКП „Градитељ“ у Плaну прeузимaњa топлотних подстаница. 

 
Члaн 7. 

Купци су oбaвeзни дa: 
1. зaкључe угoвoр из члaнa 6. стaв 1. овe одлукe; 

2. дoзвoлe нeсмeтaнo располагање топлотном подстаницом зaпoслeнимa у ЈКП „Градитељ“, за узврат ЈКП 
„Градитељ“ преузима на себе обавезе купаца предвиђене чланом 77. Oдлукe o услoвимa и нaчину снaбдeвaњa 

тoплoтнoм eнeргиjoм из систeмa дaљинскoг грejaњa ("Службeни лист Општинe Србобран", брoj: 8/2009 и 

14/2012). 

Члaн 8. 
Купцимa кojи oдбиjу дa зaкључe Угoвoр o прeузимaњу топлотне подстанице, испoручeнa тoплoтнa 

eнeргиja ћe сe oбрaчунaвaти сaглaснo oдрeдбaмa вaжeћe Oдлукe o услoвимa и нaчину снaбдeвaњa тoплoтнoм 

eнeргиjoм из систeмa дaљинскoг грejaњa кoje дeфинишу oбрaчун тoплoтнe eнeргиje кaдa je мeрaч тoплoтнe 
eнeргиje нeиспрaвaн. 

 

V НAДЗOР 

Члaн 9. 
Пoслoвe нaдзoрa нaд примeнoм oвe oдлукe врши oргaн упрaвe Oпштинe Србобран нaдлeжaн зa 

кoмунaлнe пoслoвe. 
 

VI КAЗНEНE OДРEДБE 

Члан 10. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКП „Градитељ“ ако 
прeузeтe топлотне подстанице o свoм трoшку нe oдржaвa у испрaвнoм и функциoнaлнoм стaњу, aкo нe врши 

зaмeну дoтрajaлих, тeхничкo-тeхнoлoшки зaстaрeлих мoдeлa, и aкo нe бaждaри мераче топлоте у законом 
предвиђеним роковима  (члaн 4.овe одлукe). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКП „Градитељ“ новчаном казном у 

износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара. 

 

Члaн 11. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај купaц правно лице ако нe 

дoзвoли нeсмeтaнo улaзaк у топлотну пoдстaницу, односно располагање топлотном подстаницом зaпoслeнимa у 
ЈКП „Градитељ“ (члан 7. Ове одлуке). 

За прекршај из става 1. казниће се и одговорно лице у купцу правном лицу, новчаном казном у износу 
од 5.000,00 до 75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. казниће се и купaц предузетник, новчаном казном у износу од 10.000,00 до 
250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. казниће се и купaц физичко лице, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
75.000,00 динара. 

 
VII ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члaн 12. 
Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Општинe Србобран". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 312-17/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2014. године  Жељко Богојевић, с.р. 

 
114. 

На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 

119/2012), члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 

1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 

5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на 20. седници одржаној 16.10.2014.године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу 

Општине Србобран“ Србобран за 2014. годину 

 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу 

Општине Србобран“ Србобран за 2014. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и 
изградњу Општине Србобран“ Србобран на седници од 30.09.2014. године. 

 
 



стр.бр.                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН                  16.10.2014.  Број   13 
 

226 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 023-19/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2014.године  Жељко Богојевић, с.р. 

 

115. 
На  основу члана 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије“, број: 101/2005, 

123/2007, 101/2011, 93/2012,104/2013), члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 10. Одлуке о општинским путевима, улицама и 

некатегорисаним путевима на територији Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
10/2014), члана 40. тачка 7. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 

7/2012 и 1/2014) и члана 83 Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран  на својој 20. седници одржаној дана 16.10.2014. 

године донела је 

 

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА, ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ СРБОБРАН У 2014. ГОДИНИ 
 

Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица  и некатегорисаних  путева на 
територији Општине Србобран за 2014. годину обухвата инвестициона улагања у припрему и изградњу 

некатегорисаних путева (отресишта и атарских путева). 
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, 0длукама и прописима којима се 

регулише област која је обухваћена овим Програмом. 
Одлуком о буџету Општине Србобран за 2014. годину за остваривање Програма планирана су 

финансијска средаства  и то према изворима прихода за 2014. годину . 
Сагласно Закону о буџетском систему и Упутству за припрему буџета за 2014. годину, за све појединачне 

објекте у Програму предвиђен је обим планираних средстава за 2014. 
 

Програм Изградња отресишта на територији општине Србобран  

 

1. Отресиште на „Фекетићком путу“ на изласку из Србобрана са десне стране према фарми „Ивић“  - к.п. бр. 

12253, К.О. Србобран, у дужини од 50м, 

2. Отресиште на „Сегединском путу“ са леве стране код „Ађанског“ и „Фулајтаровог“ салаша -  к.п. бр. 12131, 

К.О. Србобран, у дужини од 50м, 

3. Отресиште на „Сегединском путу“ са десне стране код „Ађанског“ и „Фулајтаровог“ салаша -  к.п. бр. 12132, 

К.О. Србобран, у дужини од 50м, 

4. Отресиште на „Сегединском путу“ са десне стране тзв. „Белобркин прогон“ - к.п. бр. 12108, К.О. Србобран, у 

дужини од 50м, 

5. Отресиште – пре и после моста код Кланице - к.п. бр. 12284, К.О. Србобран, у дужини од 50м, 

6. Отресиште у „Девечеру“ – атарски пут према „Циглани“ и „Фазанерији“, у дужини од 50м. 

7. Средства за ове намене у износу од 5.200.000,00 динара, израда пројекта у износу од 180.000,00 динара са 

ПДВ-ом и стручног надзора у износу од 200.000,00 динара са ПДВ-ом што укупно износи  5.580.000,00 

динара, обезбеђена су Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

Општине Србобран за 2014. годину и налазе се на рачуну ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине 

Србобран“. 

 

Програм Извођење радова на ојачању коловозне конструкције атарских путева у општини Србобран 
 

1. Атарски пут на катастарској парцели број 12183 у К.О. Србобран, од границе парцеле државног пута IIА 

реда број 100 (Србобран - Фекетић) до општинског пута "Сегединац"  у дужини од 2850 метара, 

2. Атарски пут на катастарским парцелама број 4128 и 4129 у К.О. Турија, у дужини од 1100 метара,  

3. Атарски пут на катастарским парцелама број 2846/1 и 2846/6 у К.О. Надаљ, у дужини од 1100 метара.  

Потребна средства за ове намене за израду пројекта и надзора у износу од 3.550.000,00 динара са ПДВ-

ом, геомеханичко испитивање тла атарских путева 480.000,00 динара са ПДВ-ом и извођење радова на ојачању 

коловозне конструкције атарских путева у износу од 115.390.000,00 динара са ПДВ-ом што укупно чини 

119.420.000,00 динара. 

На рачуну ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ обезбеђено је 55.420.000,00 

динара, а 64.000.000,00 динара ће се обезбедити до 30.09.2014 године од закупа пољопривредног земљишта. 

 

Програм извођења радова на одржавању улица  и путева у зимском периоду у општини Србобран 
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По посебном програму предвиђен је рад зимске службе до краја 2014. године. Програмом је предвиђено да 

се чисте све улице и путеви у Општини Србобран. 
Укупна дужина улица по насељима је:  

 

Србобран 64.789 м 

Турија 14.345 м 

Надаљ 17.380 м 

Сегеднски пут 14.100 м 

„Кувајтски пут“ – до одвајања за Турију 3.000 м 

„Кувајтски пут“ – од Турије према Бечеју 3.600 м 

УКУПНО: 117.214 м 

 
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза из програма спроводи ЈП 

„Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“. 

Носиоци појединих стручних послова за реализацију су ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине 

Србобран“, надлежне службе Општинске управе Србобрани и остали учесници у реализацији Програма изабрани 

на основу Закона о јавним набавкама.  
Обавезе по овом Програму могу се преузети само до износа планираних и остварених средстава за 

поједине намене предвиђене Програмом. 
Извештај о реализацији овог програма подноси ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине 

Србобран по истеку 2014. године.  

Овај програм објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“. 

          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 344-47/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2014. године  Жељко Богојевић, с.р. 

 
116. 

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број:10/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 

5/2008, 7/2012 и 1/2014) и  члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на својој 20. седници одржаној 

16.10.2014. године донела је 
О Д Л У К У 

о додељивању Октобарске награде Општине Србобран у 2014. години 

 
Члан 1. 

Октобарска награда Општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће у 
науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или 

у другим областима привредног и друштвеног живота у виду плакете, ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2014. ГОДИНИ: 
 

1.   КУЈУНЏИЋ  МАРИЈИ из Србобрана 
- за  врхунске резултате остварене у области пољопривредне производње 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 17-8/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2014. године  Жељко Богојевић.с.р. 

 

117. 
На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број: 10/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
5/2008, 7/2012 и 1/2014) и  члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран на својој 20. седници одржаној 
16.10.2014. године донела је 

 

О Д Л У К У 
о додељивању Звања почасног грађанина Општине Србобран  у 2014. години 

 
 

Члан 1. 
Звање почасног грађанина Општине Србобран, као највиша лична почаст и израз посебног поштовања 

грађанима који уживају велики углед у земљи и свету, у виду Повеље,  ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2014. ГОДИНИ 
 

- Господину  ЂУКИЋ  ЗВОНИМИРУ - фронтмену групе VAN GOGH из Београда 
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Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 17-7/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2014. године  Жељко Богојевић, с.р. 

 
118. 

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 10/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 

5/2008, 7/2012 и 1/2014) и  члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 6/2014), Скупштина општине Србобран  на својој 20. седници одржаној 

16.10.2014. године  донела је 
О Д Л У К У 

о додељивању Захвалнице Општине Србобран  у 2014. години 
 

Члан 1. 
Захвалница,  као признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге, 

хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и материјалних добара, 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2014. ГОДИНИ 
 

1. ПЕКАЛИЋ  ИШТВАНУ из Србобрана 
-     за постигнуте примерене резултате и успехе у раду 

 
2. БУДОШАН  ВУЈИЦИ из Србобрана 

- за учињена хумана дела  
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 17-9/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 16.10.2014. године  Жељко Богојевић, с.р. 

 

119. 

На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), члана 59. и 79. Статута 

општине Србобран ( „Службени лист Општине Србобран“ број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014),  члана 2. и 38. Одлуке 
о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1. Пословника 

Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“  број: 2/2009), и члана 14. Одлуке о 

буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Србобран“ број: 14/2013, 6/2014 и 

12/2014) Општинско веће на 38. редoвној седници одржаној  03.10.2014. године донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I 

 У Одлуци о буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 

14/2013, 6/2014 и 12/2014) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. став 1. Закона о 
буџетском систему, према следећем 

 

 

 

Пози-

ција 

Економска 
класифи-
кација 

О  п  и  с 
Претходно 

предложено 

Новоутврђени 

износ 

22 472 
Накнаде из буџета за путне трошкове ученика 

средњих школа 
6.810.000,00 9.000.000,00 

89 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 50.000,00 100.000,00 

92 423 Услуге по уговору 160.000,00 460.000,00 

192 511 Капитално одржавање зграда и објеката 1.000.000,00 2.000.000,00 

206 465 Издаци за суфинансирање развојних пројеката 1.000.000,00 1.215.000,00 

218/а 512 Набавка опреме 55.000,00 65.000,00 

233 423 Услуге по уговору 70.000,00 200.000,00 

201 465 Издаци из средстава донације 9.523.000,00 5.628.000,00 

УКУПНО: 18.668.000,00 18.668.000,00 
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II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине 

Србобран“. 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-196/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 03.10.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

120. 
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), члана 59. и 79. Статута 
општине Србобран ( „Службени лист општине Србобран“ број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014),  члана 2. и 38. Одлуке 

о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1. Пословника 
Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“  број: 2/2009), и члана 14. Одлуке о 

буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени лист општине Србобран“ број: 14/2013, 6/2014 и 
12/2014) Општинско веће на 38. редoвној седници одржаној  03.10.2014. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I 

У Одлуци о буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени лист општине Србобран“, број: 
14/2013, 6/2014 и 12/2014) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. став 1. Закона о 

буџетском систему, према следећем 
 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине 

Србобран“. 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-200/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 03.10.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 
121. 

На основу члана 46. и 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 
129/2007), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 

7/2012 и 1/2014), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 
10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 38. седници, одржаној 03.10.2014. године, донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О СЕДМИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

СРБОБРАН 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о седмим изменама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран број: 02-19/2014-IV од 
01.10.2014. године. 

Саставни део овог Решења чини Правилник о седмим изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран број: 02-19/2014-IV од 

01.10.2014. године. 
II 

Овлашћује се начелник Општинске управе Србобран да сачини пречишћени текст Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран. 

Пози-
ција 

Економска 
класифи-

кација 

О  п  и  с 
Претходно 
предложено 

Новоутврђени 
износ 

28 511 Инвестиционо улагање 8.700.000,00 12.500.000,00 

016а 424 
Геодетско снимање и израда пројектне 

документације водоводне мреже  6.000.000,00 2.200.000,00 

УКУПНО: 14.700.000,00 14.700.000,00 
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230 

 

III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Служебном листу Општине 

Србобран“. 
 
ОПШТИНА СРБОБРАН   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-60-16/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 03.10.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 
стране 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

112 
Одлука о измени и допуни Одлуке о хватању и поступању са псима и мачкама луталицама, 
сакупљању и поступању са животињским лешевима 

223 

113 Одлука о преузимању опреме за мерење и регулацију топлотне енергије (топлотних станица) 224 

114 
Решење о давању сагласности на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу Општине Србобран“ за 2014. годину 

225 

115 
Програм управљања, одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева у Општини Србобран у 2014. години 

226 

116 Одлука о додељивању Октобарске награде Општине Србобран у 2014. години 227 

117 Одлука о додељивању Звања почасног грађанина Општине Србобран у 2014. години 227 

118 Одлука о додељивању Захвалнице Општине Србобран у 2014. години 228 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

119 Решење о промени у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2014. годину 228 

120 Решење о промени у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2014. годину 229 

121 
Решење о давању сагласности на Правилник о седмим изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран 
229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 

Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402 
Жиро рачун број: 840-144640-89 

Адреса: Трг Слободе број 2 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Савков Милорад 

www.srbobran.rs 
 


