СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
_________________________________________________________________________________
Година XLVII
_________Србобран, 25.02.2014.
_________
__Брoj: 1.
_________________________________“Излази по потреби“_______________________________
1.
На основу члана 128. став 5. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 5/2008 И 7/2012) и члана
83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина
општине Србобран на 15. седници одржаној 25.02.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
У члану 57. став 1. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) број: „7“
замењује се бројем: „9“.
Члан 2.
Иза члана 84. Статута Општине Србобран додаје нови члан 84а. који гласи:
Члан 84а.
Председник Општине Србобран поставља своја два помоћника у Општинској управи Србобран, од којих би један помоћник
председника Општине Србобран обављао послове из области економски развој, финансије и јавне службе, док би други помоћник
председника Општине Србобран обављао послове у области урбанизам и енегетске ефикасности.
Помоћници председника Општине Србобран покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији и
систематизацији Општинске управе Србобран.
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 010-1/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

2.
На основу члана 72.став 1. и члана 73. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 40. у
вези члана 94. и 96. став 2Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 5/2008, 7/2012) и члана 83.
Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина општине
Србобран на својој 15. седници одржаној 25.02.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
Месна заједница образује се ради задовољавања одређених општих, заједничких и свкодневних потреба грађана.
Потребе из става 1. овог члана ближе ће се уредити Статутом Месне заједнице.
Члан 2.
Месна заједница се образује за подручје које представља територијалну и функционалну целину и на којима постоји
међусобна повезаност грађана у свакодневном животу и могућност непосредног договарања о остваривању њихових зајендичких
интереса.
На територији општине Србобран образоване су следеће месне заједнице:
1. Месна заједница Србобран
2. Месна заједница Турија
3. Месна заједница Надаљ
Прелазне и завршне одредбе
Члан 3.
Месне заједнице ће у року од 15 дана од ступања на снагу ове Одлуке ускладити свој Статут са Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), Статутом општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 5/2008,
7/2012) и овом Одлуком.
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Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама („Службени лист општине Србобран“,
број 2/2002, 4/2002 и 8/2005)
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Србобран.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-11/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

3.

На основу члана 20. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број:
129/2007), члана 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број:
62/2006 и 47/2011), члана 15. став 1. тачка 5) и члана 40. став 1. тачка 3) Статута Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени
лист општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) Скупштина општине Србобран на 15. седници одржаној 25.02.2014.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Члан 3. Одлуке о општинским административним таксама („Службени лист Општине Србобран“, број:3/99,
10/2001, 1/2003, 4/2003,3/2004, 4/2004, 3/2005, 9/2007, 10/2008, 1/2010, 10/2012 и 13/2013) (у даљем тексту Одлука) мења
се и гласи:
„Члан 3.
Општинска административа такса се плаћа уплатом у корист рачуна 840-742251843-73.
Члан 2.
Тачка 8. у Члану 14. Одлуке мења се и гласи:
„8. списе и радње у поступку стицања статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне
енергије.“
Члан 3.
Члан 16. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 16.
Висина општинске административне таксе прописане Тарифом усклађује се са растом потрошачких цена.“
Члан 4.
Члан 17. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 17.
„Новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у Општинској управи
Србобран ако:
1. у решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе који је плаћен и
тарифни број по којем је такса плаћена (члан 10);
2. не обавести обвезника који је поднео захтев, без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, да је дужан да
плати прописану таксу, односно ако не наплати таксу у прописаном износу пре уручења траженог списа или
друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена (чл. 11. ст. 1);
3. по захтевима који, без доказа стигну поштом, а за исти није плаћена општинска административна такса,
обвезнику уручи тражену или другу исправу, односно саопшти му да је радња извршена (чл. 11 ст. 2);
4. у спису, односно исправи, која се издаје без плаћања таксе, не означи сврху издавања и основ ослобађања
плаћања општинске административне таксе (члан 15).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 434-3/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

4.
На основу члана 11а, став 19. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник Републике Србије“, број:
18/2010 и 55/2013), члана 40. Статута Општине Србобран (Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83.
Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина општине
Србобран на 15. седници одржаној дана 25.02.2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
О СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА
I УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се: ближи услови за остваривање права студената на студентску стипендију, број одобрених
стипендија по години студирања, критеријуми за утврђивање редоследа, начин остваривања права студената на стипендију и начин
вођења евиденције о одобреним студентским стипендијама.
Члан 2.
Давалац стипендије је Општина Србобран. Стипендија се даје у циљу подршке у финансирању школовања и усавршавању
студената са територије Општине Србобран. Висина месечног износа стипендије по студенту одређује се највише до висине износа
стипендије на који се не плаћа порез на доходак грађана по Закону о порезу на доходак грађана.
Члан 3.
Општинско веће образује Комисију за доделу студентских стипендија на мандантни период од четири године.
Комисија има председника и четири члана.
Задаци Комисије су да: изради образац пријаве, распише конкурс за доделу стипендије, спроведе поступак за доделу
стипендија применом критеријума предвиђених овом Одлуком, сачини предлог ранг листе и исту достави Општинском већу на
сагласност, врши друге послове везане за спровођење ове Одлуке.
Комисија спроводи поступак конкурса у периоду од 1. новембра до најкасније 15. децембра текуће године.
II ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ
Члан 4.
1. Услови за остваривање права
Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који први пут уписују било коју годину студија првог степена или
студије другог степена, који имају држављанство Републике Србије, пребивалиште на територији Општине Србобран, који нису
губили ниједну годину током студија, који су постигли просечну оцену најмање 8,00 и који већ нису корисници стипендије из других
државних институција по било ком основу.
Члан 5.
2.
Број стипендија по години студирања
Одређује се број стипендија по години студирања и то:
а) за студенте I године студија - 25% од утврђеног укупног броја стипендија за школску годину,
б) за студенте виших година студија ( II, III, IV, V и VI године студија) и студенте на мастер студијама - 75% од утврђеног укупног
броја стипендија за школску годину.
Уколико се број предвиђених стипендија за одређену годину студирања не искористи услед мањег броја поднетих пријава
средства ће се искористити за стипендирање кандидата чији је број поднетих пријава већи од броја предвиђених стипендија, а који
испуњавају услове предвиђене овом Одлуком.
Члан 6.
3. Критеријуми за утврђивање редоследа
Редослед кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:
1) успеха оствареног у претходном школовању и то
-општег успеха од I до IV разреда средње школе - за студенте који уписују прву годину факултета, односно општег успеха из
претходно завршених година студирања - за студенте осталих година студирања,
2) ефикасности студирања;
3) социјално економског статуса породице.
Члан 7.
1) Успех остварен у претходном школовању бодује се по следећем критеријуму:
а) општи успех од I до IV разреда средње школе, за ученике I године студирања - исказује се бројем бодова у висини општег
успеха од I до IV разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова);
б) општи успех из претходно завршених година студирања, за студенте осталих година студирања - исказује се бројем бодова
у висини општег успеха из претходно завршених година студирања (од 8,00 до 10,00 бодова);
2) Ефикасност студирања исказује се укупним бројем ЕСПБ бодова које је студент остварио до уписа у текућу школску
годину. Укупан број бодова по овом критеријуму добија се тако што се укупан број ЕСПБ бодова помножи са коефицијентом 0,04.
3) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану
породице студента за период јануар - јун текуће године, и то:
а) 10 бодова за
- до 25% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије и без катастарског прихода;
- само са катастарским приходом до 2,35 динара.
б) 6 бодова за
- до 25 % просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији и катастарским приходом до 2,35
динара;
- од 25% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије;
- само са катастарским приходом од 2,35 динара до 5,49 динара;
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ц) 0 бодова, уколико просечни месечни приход по члану породице студента, прелази висину просечног месечног прихода
која је утврђена ставом а) и б) тачке 3. чл. 7. ове Одлуке.
Приходима се сматрају, осим катастарског прихода, приходи по основу зараде, пензије и инвалиднина, накнаде за рад
хранитеља, примања по прописима о правима ратних војних инвалида и породица палих бораца, накнаде за туђу негу и помоћ,
накнаде за телесно оштећење, накнаде за време незапослености, приходи остварени по прописима из области социјалне заштите,
алиментација, приход од самосталне делатности.
Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима Републичког органа управе надлежног за послове
статистике.
Члан 8.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основима који се вреднују за доделу студентске
стипендије.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
Члан 9.
2)
Начин остваривања права
Право на студентску стипендију остварује студент на основу конкурса који расписује Општина Србобран - Комисија за
доделу студентских стипендија, у складу са овом Одлуком.
Право на стипендију из ове одлуке немају студенти који имају статус апсолвента, који су у радном односу и који су
навршили 26 година живота.
Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу студентске стипендије, обавештење о потребним доказима,
односно документима, рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о додели стипендије, критеријуме за утврђивање редоследа
кандидата и поступак спровођења конкурса..
Члан 10.
Кандидат за добијање студентске стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Комисији за доделу
студентских стипендија, која након истека рока за подношење пријава прави предлог ранг листе кандидата и објављује га на огласној
табле о
Општине Србобран и на званичном сајту Општине Србобран.
Уколико се деси да кандидати имају исти број бодова освојених по критеријумима предвиђених овим Правилником,
предност ће имати они кандидати који су већи број бодова остварили по основу социјално-економског статуса породице и који су већ
били корисници општинске стипендије.
Сваки кандидат има право приговора на предлог ранг листе из става 1. овог члана, у року од осам дана од дана њеног
објављивања на огласној табли и на званичном сајту Општине Србобран. Приговор се подноси Комисији за спровођење конкурса.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Комисија за доделу студентских стипендија Општине Србобран доставља Општинском већу извештај о спроводеном
конкурсу, са коначном листом кандидата, које даје коначну сагласност на резултате конкурса, након чега се коначна ранг листа
објављује на званичном сајту Општине Србобран.
Након спроведеног Конкурса сваки стипендиста дужан је да закључи Уговор о стипендирању са Општином Србобран који
потписује председник Општине Србобран.
Уговор обавезно садржи права и обавезе обе уговорне стране, износ стипендије и временски рок на који се врши исплата
стипендије.
Уговор мора бити у складу са Одлуком о студентским стипендијама и представља основ за исплаћивање стипендија.
Члан 11.
Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у месечном новчаном износу који утврђује Општинско веће за
сваку школску годину, у складу са законом и висином новчаних средстава предвиђених буџетом Општине Србобран за стипедније
ученика и студената.
Члан 12.
Исплата стипендије ће се вршити почев од јануара закључно са октобром текуће школске године.
Стипендија се исплаћује студенту на његов текући рачун отворен у пословној банци.
Члан 13.
Студент - корисник стипендије губи право на стипендију у току школовања у случају да се утврди да је приликом
конкурисања дао лажне или неистините податке о себи или свом статусу, те је дужан да стипендију у целости врати у року од 30 дана
од дана пријема обавештења са разлозима због се тражи повраћај стипендије.
Студент - корисник стипендије губи право на стипендију и у случају да се у току школске године испише са студија или из
других разлога изгуби статус студента. О променама студентског статуса из овог става студент је дужан да обавести комисију у року
од 10 дана од дана промене статуса студента. Уколико студент који је корисник стипендије прими стипендију након промене статуса
студента, дужан је да врати стипендију обрачунату са законском затезном каматом у року од 30 дана.
Члан 14.
Потребна документација за подношење пријаве на Конкурс за добијање студентске стипендије
Приликом конкурисања на конкурс за добијање студентске стипендије, сваки кандидат дужан је да Комисији достави следећу
документацију:
1. Попуњен пријавни образац,
2. Уверење о држављанству,
3. Потврду о пребивалишту за себе и једног од родитеља,
4. Уверење о упису на високошколску установу или о упису на наредну годину студија,
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Фотокопију сведочанства о завршеним разредима (I-IV) средње школе са општим успехом (само за кандидате који се
уписују на прву годину студија),
6. Уверење о просечној оцени остварених током свих претходних година студирања (за кандидате који се уписују у другу,
трећу, четврту или завршну годину школовања),
7. Уверење о оствареном броју ЕСПБ бодова,
8. Оверену изјаву два сведока о броју чланова домаћинства,
9. Уверење о укупном приходу домаћинства (за запослене уверење издато од послодавца, за пензионере оба исечка
уверења издатог од стране републичког пензијског и инвалидског осигурања или извештај банке о извршеној исплати
пензије у претходном месецу, уверење РГЗ Службе за катастар непокретности о висини катастарског прихода, а у
случају других прихода уверење издато од стране надлежног републичког пореског органа)
Приликом предаје документације сваки кандидат добија потврду о пријему документације.
Кандидати који не добију стипендије имају право на повраћај предате документације.
5.

III ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 15.
Одељење за јавне службе, управу и заједничке послове Општинсе управе Србобран води евиденцију о одобреним
студентским стипендијама.
Евиденција се води за одговарајућу школску годину.
У евиденцију из члана 15. став 1 и 2. ове Одлуке уносе се подаци на основу личних исправа и других одговарајућих података.
Евиденција се води у електронској форми.
IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 16.
Конкурс за доделу стипендија за школску 2013/2014 годину расписаће се најкасније у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке, a исплата ће се вршити за 10 месеци у 2014. години.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 67-1/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

5.
На основу члана 40. Статута општине Србобран (Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и Одлуке о
буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 14/2013), Скупштина општине Србобран на 15.
седници одржаној дана 25.02.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начини исплате једнократне помоћи студентима са територије Општине Србобран.
Члан 2.
Право на исплату једнократне помоћи студентима имају редовни студенти свих aкредитованих факултета и високошколских
установа, који имају пребивалиште на територији Општине Србобран, који први пут уписују било коју годину студија првог степена
или студије другог степена.
Право на исплату једнократне помоћи немају студенти који су обновили неку од година студија и апсолвенти.
Члан 3.
Висина једнократне помоћи студентима за школску 2014/2015 годину износи 5.000,00 динара.
Члан 4.
Захтев за исплату једнократне помоћи студентима подноси се Одељењу за јавне службе, управу и заједничке послове
Општинсе управе Србобран до 15. новембра за текућу годину студија. Уз захтев студент је дужан да приложи фотокопију индекса,
Уверење факултета, односно високошколске установе о уписаној години студија и доказ о пребивалишту (фотокопија личне карте,
Уверење ПУ о пријему пријаве пребивалишта).
Члан 5.
Право на исплату ће се утврђивати Решењем Одељења за јавне службе, управу и заједничке послове Општинсе управе
Србобран.
Исплата ће се вршити на текући рачун студента.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 67-2/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.
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6.
На основу члана 110. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011-др. закон) члана 3, 4. и 5. Закона о јавним
служнбама ( „СЛ.гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 др. закон , 81/2005 испр. др. закона и 83/2005 испр. др. закона) члана 40. Статута
општине Србобран („Сл.лист општине Србобран“, број 5/2008 и 7/2012) и члана 80. Пословника Скупштине општине Србобран
(„Сл.лист општине Србобран“, број 5/2008 и 7/2012). Скупштина општине Србобран на 15. седници, одржаној 25.02.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ,
РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам („Службени лист
Општине Србобран“, број: 2/2002, 5/2002, 2/2004, 3/2004 и 4/2013 ) тако што се члан 4. Одлуке мења и гласи:
„Члан 4.
Објекти за физичку културу у јавној својини и објекат одмаралишта Србобран у Сутомору су објекти од посебног значаја за
обављање делатности Центра.
Скупштина општине ради обезбеђивања наменског и друштвено-рационалног коришћења објеката за физичку културу и то:
спортске хале у Србобрану која се налази на Тргу Миловоја Туторова бб и отворени тениски терени, терени за кошарку и рукомет поред
спортске сале, као и фудбалски стадион у Србобрану Пролетерска бр. 4, фудбалски стадион у Турији Железничка бб и Фудбалски
стадион у Надаљу Браће Јоцков бб, посебним Уговором даје на коришћење наведене објекате и одмаралиште „Србобран“ у Сутомору
Центру, без уписа права у јавну евиденцију непокретности.
Уговором из става 2. овог члана уређују се међусобна права и обавезе, а нарочито услови којима се обезбеђује наменско и
рационално коришћење, начин управљања, чување и одржавање објеката из става 1. и 2. овог члана.
Уговор о коришћењу из става 2 и 3. овог члана у име општине закључује Председник Општине Србобран.“
Члан 2.
Члан 4а Одлуке се мења и сада гласи:
„Члан 4а
Начин коришћења објеката наведених у члану 4. став 2. Одлуке се утврђује посебним Правилником који доноси Општинско
веће.
Наведеним Правилником је потребно утврдити начин коришћења односно издавања у закуп јавних спортских објеката и
спортских терена са пратећим објектима, као и одмаралиште „Србобран“ у Сутомору, а све у складу са одредбама Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник Републике Србије“, број: 24/2012).
Општинско веће даје сагласност на све Одлуке Управног одбора Центра у вези давања у закуп објеката наведених у члану 4.
став 2. Одлуке.“
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о преносу права коришћења непокретности без накнаде („Службени
лист Општине Србобран“, број: 3/2004).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слубеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 66-6/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

7.
На основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број: 88/2011), члана
20. тачке 5. и члана 35. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број: 129/2007), члана 40. став 1. тачка
7. Статута Скупштине општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83.став 1. Пословника
Скупштине општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број: 5/2008 и 7/2012) Скупштина општине Србобран, на 15.
седници, одржаној дана 25.02.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
Одлука о комуналном реду ("Службени лист Општине Србобран" бр. 3/2009, 7/2010, 3/2011, 5/2011-исправка, 6/2011исправка, 9/2012 и 2/2013) мења се тако што се члан 19. мења и гласи:
„Члан 19.
Власници зграда, које се налазе у улици Светог Саве од моста до улице Карађорђева, у улици Карађорђевој од улице Светог
Саве до Змај Јовине, у улици Змај Јовиној као и све друге зграде које излазе на поменуте улице, сви објекти на Тргу Слободе и Тргу
Ребулике, угаони објекат на углу непарне стране Вука Караџића и Трга код „жутог бунара“, Трг код „жутог бунара“ као и Доситејева
улица непарна страна од улице Светог Саве закључно са бројем 3, за одржавање фасада својих зграда дужни су да прибаве одобрење
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Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, којим ће бити утврђена боја, изглед фасаде и мере
техничке заштите за наведене зграде.
Одобрење из става 1. овог члана се издаје на основу мера техничке заштите за инвенстиционо одржавање фасада објеката
израђеног од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе.
Мере техничке заштите наведене у ставу 2. овог члана прибавља Општина Србобран и сноси трошкове прибављања истих.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-74/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

8.
На основу члана 20. став 1. тачке 10. и 25. 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 и 7/2012) и члана 83
став 1. Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина општине
Србобран на 15. седници, одржаној 25.02.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА СРБОБРАН
Члан 1.
Одлука о давању у закуп непокретности којим располаже општина Србобран („Службени лист општине Србобрна“, број:
9/2012 и 2/2013) мења се тако што се у члану 3. Одлуке брише тачка 15.
У члану 3. Одлуке иза тачке 31. додају се тачке 32. и 33. које гласе:
„32. Лазе Костића бр. 1.
површине
60,00 м2
33. Лазе Костића бр. 1.
површине
23,00 м2“
Члан 2.
Члан 4. Одлуке се мења тако што се брише тачка 6.
Члан 3.
Члан 5. Одлуке се мења тако што се брише тачка 2.
Члан 4.
Члан 9. Одлуке се мења тако што се брише тачка и додају речи: „на Огласној табли општинске управе Србобран.“
У члану 9. Одлуке се иза става 1. додаје став 2.који гласи :
„Оглас се објављује и на званичном сајту Општине Србобран као и путем локалних средстава информисања“.
Члан 5.
Члан 11. Одлуке се мења тако што се иза става 1. додају ставови 2. 3. и 4. који гласе:
„Комисија за утврђивање стања пословног простора коју именује Општинско веће утврђује стање пословног простора којим
располаже Општина Србобран и предлаже председнику Општине Србобран доношење Одлуке о објављивању огласа за издавање у закуп
пословног простора.
Комисија за утврђивање стања пословног простора из става 2. овог члана разматра захтеве закупаца за давање сагласности за
поправку, адаптацију и инвенстиционо одржавање, који се доставља уз налаз и мишљење вештака те даје предлог Председнику
Општине који доноси Закључак о давању сагласности за извођење радова.
Комисија из става 2. овог члана разматра захтеве закупаца за признавање улагања у инвенстиционо одржавање, који се
доставља уз налаз и мишљење вештака и даје предлог Општинском већу који доноси Одлуку о признавању улагања у инвенстиционо
одржавање пословног простора а у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник
РС" број 24/2012).“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 464-2/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

9.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије», број: 129/2007), члана 2. и
9. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник Републике Србије», број: 88/2011), члана 11. став 1. тачка 6, члана 13. став 2.
тачка 3. и члана 29. став 2. тачка 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник Републике Србије», број:
88/2011), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83.
Пословника Скупштине општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина општине
Србобран на 15. седници одржаној 25.02.2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на територији Општине Србобран
Члан 1.
Усваја се Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско - приградског превоза путника на територији
Општине Србобран.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на
територији Општине Србобран.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-1/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

ОПШТИНА СРБОБРАН
Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско – приградског превоза путника на територији општине
Србобран
Србобран, фебруар 2014. године
Садржај:










Појам концесије
Предмет концесије
Разлози за давање концесије
Одузимање поверених послова
Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и друге привредне области, на ефикасно функционисање
техничко – технолошких система.
Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило
учествовање у поступку избора концесионара и преговарања
Рок трајања концесије – образложење предложеног рока
Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других
средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су
предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, и
цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности




Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција
или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење
приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за коришћење добара
и обављање делатности




Цена комуналне услуге градског и приградског линијског превоза путника
Предлог линија у градском и приградском линијском превозу путника на територији општине Србобран

Законски прописи који су коришћени при изради Предлога Концесионог акта









Закон о јавно – приватном партнерству и концесијама
Закон о комуналним делатностима
Закон о локалној самоуправи
Закон о јавним набавкама
Закон о превозу у друмском саобраћају
Одлука о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине
Србобран
Општи акти локалне самоуправе
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Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско - приградског превоза путника на општине Србобран



Појам концесије

Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС«, бр. 88/2011) је дефинисано да је
концесија, у смислу овог закона, уговорно ЈПП са елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење
природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављања делатности од општег интереса, које
надлежно јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе
накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење
предмета концесије.



Предмет концесије

Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Србобран је у
надлежности општине Србобран, што је дефинисано одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95,
66/01, 91/05, 62/06 и 31/11), Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07), Закона о комуналним делатностима («Сл.
гласник РС», бр. 88/11), као и одредбама Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине
Србобран број 4/13).
Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање обављања делатности градског и приградског
линијског превоза путника на територији општине Србобран .



Разлози за давање концесије

Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској обавези општине Србобран да
обезбеди организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине, а што је дефинисано:














чланом 7. Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) је дефинисано да
општина, односно град уређује и обезбеђује, у складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који
се обавља на територији једне општине, односно града,
чланом 16. став 9. Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11) је
дефинисано да општина, односно град уређује начин регистрације и овере реда вожње за градски и приградски превоз,
чланом 20, тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07) је дефинисано да општине преко својих органа
у складу са Уставом и Законом уређују и обезбеђују обављање и развој комуналне делатности - линијског градског и
приградског превоза путника у друмском саобраћају,
чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да су комуналне делатности у
смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних
лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, као и да су комуналне делатности делатности од општег
интереса, али и да је као комунална делатност, између осталог, дефинисана и делатност градског и приградског превоза
путника
чланом 4, став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да јединица локалне
самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање
комуналних делатности и њихов развој,
чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да јединица локалне
самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући
нарочито:
1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева нарочито: здравствену и хигијенску исправност
према прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у
добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга;
2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање организације рада, ефикасности и
других услова пружања услуга;
3) сагласност са начелима одрживог развоја;
4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности успостављањем сарадње две или више
јединица локалне самоуправе и другим активностима када за то постоји могућност;
5) конкуренцију у обављању делатности.
чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) којим је дефинисано да се поверавање обављања
комуналне делатности врши на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне
делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће, као и да се на поступак поверавања обављања
комуналне делатности, када вршилац добија право да финансирање обављања комуналне делатности обезбеђује у целости или
делимично наплатом накнаде од корисника услуга, примењују одредбе закона којим се уређују концесије,
чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је дефинисано да уколико је одлуком о начину
обављања комуналне делатности предвиђено да ће комуналну делатност обављати јавно предузеће, црква или верска заједница,
не постоји обавеза спровођења поступка предвиђеног законом којим се уређују концесије, већ се вршилац комуналне
делатности може одредити у одлуци о начину обављања комуналне делатности,
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кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Србобран потребно је
обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија
грађана Србобрана, а који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних
дестинација, односно општина Србобран је дужана да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног
превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности општине, а сходно
члану7. Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран број 4/13).
Како општина Србобран нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза
путника, неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање
делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза
путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Србобран, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011), а како би се обезбедио адекватан превоз ђака до школских
установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана Србобрана, који исказују захтеве за коришћењем услуга
градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација
Општина Србобран спада у ред недовољно развијених општина и тежи ка даљем развоју и задржавања становништва, а
посебно млађе популације. С обзиром да на територији постоји само једна средња школа одн. гимназија као и с обзиром на чињеницу
да је привреда неразвијена и да нема расположивих радних места становништво је принуђено да своје интересе остварује одласком у
суседне општине те је стога неопходно обезбедити што лакши и бржи долазак до аутобуске станице. Потребно је омогућити
радницима и ученицима који похађају школу.одн. који су запослени у суседним општинама да из Турије и Нaдаља одн. из рубних
делова насељеног места Србобран лакше и брже дођу до аутобуске станице Србобран одакле би, користећи међумесни превоз,
долазили до одредишта.
У табелама који су у прилогу дати су подаци о броју ученика и радника који путују у суседне општине. Треба напоменути да
су коришћени подаци које поседујемо, а то су за ученике и раднике подаци о броју издатих месечних карти, међутим постоји и
одређени број лица који користе превоз, али не купују месечне карте те се процењује да је број реално већи него што је приказано у
табелама.
Поред наведеног градски превоз треба да омогући ученицима бржи и безбеднији долазак у школу и одлазак из школе
нарочито имајући у виду чињеницу да ученици из јужног дела Србобрана морају да прелазе мост што због велике фреквенције возила
представља сталну опасност. Градски превоз треба да омогући грађанима бржи и лакши долазак до Дома здравља као и свих других
објеката јавне намене.



Одузимање поверених послова

Чланом 53, ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је
дефинисан начин престанка ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП са или без елемената концесије престаје:
1) испуњењем законских услова;
2) раскидом јавног уговора због јавног интереса;
3) споразумним раскидом јавног уговора;
4) једностраним раскидом јавног уговора;
5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава.
Чланом 53, ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је такође
дефинисано и да JПП са или без елемената концесије престаје испуњењем законских услова:
1) истеком рока на који је закључен јавни уговор;
2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера.
Истим чланом, ставом 3. је дефинисано и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана ЈПП са или без елемената концесије не
мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно
обавезу испуњења дела јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни поступак, уз
претходну сагласност јавног партнера.
Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је дефинисан чланом 54, ставом 1. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011), а у коме се наводи да јавни партнер може једнострано
раскинути јавни уговор у следећим случајевима:
1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону накнаду више од два пута узастопно или континуирано неуредно
плаћа концесиону накнаду;
2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према стандардима квалитета за такве радове, односно
услуге на начин како је договорено јавним уговором;
3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у општој употреби, односно јавног добра, ради
заштите природе и културних добара;
4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену његове квалификованости приликом
избора најповољније понуде;
5) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у уговореном року;
6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње које су у супротности са јавним уговором;
7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без претходног одобрења јавног партнера;
8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима облигационог права и прихваћеним правним
правилима за конкретну врсту уговора.
Чланом 54, ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је
дефинисано да се критеријуми на основу којих јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид јавног уговора из става 1. тач. 2) до
7) овог члана утврђују јавним уговором.
Ставом 3. истог члана ја дефинисано да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни партнер мора претходно писаним
путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери и одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора
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и за изјашњавање о тим разлозима, где је ставом 4. поменутог члана дефинисано да ако приватни партнер не отклони разлоге за раскид
јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида јавни уговор.
Чланом 54, ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је
дефинисано да у случају једностраног раскида јавног уговора од стране јавног партнера, јавни партнер има право на накнаду штете
коју му је проузроковао приватни партнер у складу са општим правилима облигационог права.
Ставом 6. поменутог члана је дефинисано да се на последице превременог раскида јавног уговора због пропуста приватног
партнера примењују посебна правила утврђена јавним уговором као и општа правила облигационог права.
Општина Србобран има закључен Уговор о поверавању обављања делатности превоза путника у приградском саобраћају
који је закључен 16.06.2004.године са АТП «Бечеј превоз» на период од 5 година и који је на основу Одлуке Општинског већа
измењен Анексом Уговора где је период трајања Уговора продужен на додатних 5 година у складу са тада важећим Правилником о
начину поверавања обављања комуналних делатности. С обзиром на то закључени уговор истиче 17.06.2014.године.
На територији општине Србобран не постоји организован градски превоз и исти треба да буде организован у будуће у складу
са Одлуком о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобранмбр. 4/13) .
Одредбе које се односе на одузимање поверених послова ће се примењивати на нов Уговор који ће се по спроведеном
поступку закључити у скаду са сада важећим Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.


Утицај концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и друге привредне области, на ефикасно
функционисање техничко-технолошких система

Поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији
општине Србобран је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места,
али и других категорија грађана Србобрана који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника, а за
долазак до циљних дестинација.
На овакав начин се стварају потребни услови за нормалну свакодневну комуникацију грађана Србобрана, а у циљу обављања
својих редовних школских активности у процесу образовања свих категорија ученика и студената, радних активности запосленог
становништва, као и у циљу обављања привредних и свих осталих активности од значаја за свакодневно функционисање различитих
категорија становништва.
У оквиру предлога линија у градском и приградском линијском превозу путника на територији општине Србобран дат је и
преглед школских установа, по насељеним местима у којима се налазе, али и по категорији путева који пролазе поред школских
објеката, преглед броја ученика по појединим школским установама, преглед насељених места која гравитирају линији приградтског
превоза, уз преглед броја становника у тим насељеним местима, као и преглед путне инфраструктуре, државних путева, општинских
путева и улица, који се експлоатишу приликом функционисања градско-приградског линијског превоза путника, по одређеним
линијама.
Посебним прописима одн. Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( „Сл. гласник РС
бр. 123/2012, 63/2013 и 75/2013) је регулисано који квалитет течних горива се може ствавити у промет на тржишту Републике Србије
што доприноси мањем загађењу животне средине.
Такође треба напоменути да ће увођењем градског превоза бити смањено коришћење путничких возила, а самим тим и мање
загађење животне средине.



Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава да би му
се омогућило учествовање у поступку избора концесионара и преговарања

Техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава (цена превоза, капацитет
возног парка – број аутобуса, старост аутобуса, поседовање паркинг простора, објеката за одржавање возила и сл.) дефинисане су у
оквиру јавног позива и конкурсне документације, где су критеријуми за бодовање и избор најповољније понуде такође дефинисани у
оквиру јавног позива и конкурсне документације, уз напомену да ће бити изабрана најповољнија понуда за пакет линијa на основу
поменутих критеријума.
У јавном позиву ће бити дефинисано да понуђач мора да има најмање 3 аутобуса који не могу бити старији од 15 година.
Такође је битна и техничка опремљеност аутобуса што ће се доказивати изводом из пописних листа основних средстава, фотокопије
саобраћајних дозвола, полисе осигурања и сл.
Јавним позивом ће такође бити дефинисано да понуда мора да садржи и доказе о постојању паркинг простора и простора за
одржавање возила као што су фотокопије Уговора о закупу, уколико нема сопствени или Извод из одговарујећег регистра о
поседовању паркинг простора и простора за одржавање возила и његовој техничкој опремљености.



Рок трајања концесије – образложење предложеног рока

Рок трајања концесије – поверавања обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији
општина Србобран је 5 година.
Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника
(«Сл.лист општине Србобран број 4/13)., као и у одредбама Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС»,
бр. 88/11), где треба истаћи да је:
 чланом 9. Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран број 4/13).
дефинисано да се поверавање делатности врши на време до 5 (пет) година, што ће се прецизније одредити закључивањем уговора
између Председника општине и превозника
 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11) дефинисано да се рок на који
се закључује јавни уговор одређује на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди
амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је
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повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи од пет година
ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на
начин и у поступку прописаном овим законом,
 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је такође дефинисано да када
се јавним уговором додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим законом, осим ако рок на који се даје концесија није
одређен посебним прописом којим се уређује област из које је предмет концесије.



Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција
или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према
корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника,
питања услова и начина вршења надзора, и цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности



Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања
гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза

Што се тиче података о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начину плаћања и сл., треба
истаћи да је чланом 15. Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран број
4/13).дефинисано да се средства за обављање градског и приградског линијског превоза путника обезбеђују из цене услуге и из буџета
општине, као и да ће општинско веће за сваку годину утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, као и
висину субвенције
Општина Србобран је Одлуком о буџету за 2014. год..(«СЛ.Лист општине Србобран бр 14/2013.) у делу «глава 2 тачка 01.
Општинска управа из буџета је функционална класификација бр.130 економска класификација бр. 472 накнаде из буџета за путне
трошкове ученика средње школе је предвиђен износ од 6.810.000,00 динара. У поступку јавних набавки је закључен Уговор о јавој
набавци услуге превоза ученика, студената, радника и остала путовања у земљи и ван земље за потребе општине Србобран којим је
утврђено да општина Србобран обезбеђује 25 % од цене месечне карте за ученике и студенте.
Наведеном Одлуком о буџету у оквиру главе 7-социјална заштита из буџета на позиицији 176. и 177. путни трошкови
штићеника предвиђена је накнада за превоз штићеника одн. корисника социјалне заштите. У складу са чланом 15. Одлуке о
обављању комуналне делатности Општинско веће ће посебном одлуком утврдити категорију лица као и висину накнаде за превоз.
Треба напоменути да је давање гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза дефинисано
тачком 7. Јавног позива, односно дефинисано је да понуда обавезно садржи и:







оргиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 120.000,00 динара по ПАКЕТУ за који понуђач
конкурише, са роком важности до 20 дана дуже од дана јавног отварања понуде;
оргинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 600.000,00
динара по пакету линија за који понуђач конкурише са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење
уговорне обавезе;
тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив без права на приговор
и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од
оних које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац, промењену месну надлежност за
решавање спорова одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику банака.
Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за
подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за
коришћење добара и обављање делатности

Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење
приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за обављање предметне делатности,
дефинисани су одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11), . Одлуке
о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран број 4/13) Закона о јавно – приватном
партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11), уз напомену да ће предметна тематика бити дефинисана и одредбама јавног
уговора о поверавању обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Србобран.
Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање превоза грађана, а пре свега ђака до
школа и радника до места запослења, на линијама градско-приградског линијског превоза путника у оквиру утврђених линија.
Инспекцијски надзор над обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине
Србобран а обављају надлежне инспекцијске службе (саобраћајна инспекција, комунална инспекција, и сл.), и др.



Цена комуналне услуге градског и приградског линијског превоза путника

Чаном 15. Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника («Сл.лист општине Србобран број 4/13)
је дефинисано се средства за обављање градског и приградског линијског превоза путника обезбеђују из цене услуге и из буџета
општине, као и да ће општинско веће за сваку годину утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу, као и
висину субвенције, али и да се цене комуналне услуге из става 1.наведеног члана образују се на основу елемената за образовање цена
комуналних услуга прописаних одговарајућим законом, уз сагласност општинског већа.
На основу дате сагласности Општинског већа а у скаду са закљученим Уговором сада се примењују цене за приградски
превоз и то Надаљска раскрница-Надаљ 70 дин, раскрница Надаљ-Турија 140 динара, раскрница Надаљ-Србобран 190 дин. , НадаљТурија 120 дин. Надаљ- Србобран 160 дин. Турија-Србобран 120 дин. (цене су са пдв-ом).
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Висина цене превоза треба да буде дата у понуди по објављеном јавном позиву и биће један од критеријума за оцењивање
понуда одн. већи број бодова ће добити онај понуђач који понуди нижу цену превоза.

 Предлог линија у градском и приградском линијском превозу путника на територији општине Србобран
Предлогом линија предвиђено је да се линије у градском и приградском линијском превозу путника на територији општине
Србобран поделе у три линије, где ће у даљем тексту, поред предлога линија у градском и приградском линијском превозу путника,
бити представљен и преглед основних школа и гимназије на територији општине Србобран, број ученика по школама у школској
2012/13 години, преглед насељених места и броја становника који гравитирају одређеним у линијама, као и преглед државних,
општинских путних праваца и улица који се користе приликом обављања градског и приградског линијског превоза путника на
територији општине Србобран.



1.

Предлог линија у градско -приградском превозу путника на територији општине Србобран

Линија у приградском превозу путника

Србобран – Турија - Надаљ – Надаљска раскрсница -у оба смера.
. – графички приказано на карти 1 која је у прилогу

1) На делу наведене територије налазе се школе:

Назив насељеног места

Турија

Основна школа «Петар Драпшин» - Турија

Општински пут

Надаљ

Основна школа «Жарко Зренјанин -Уча » - Надаљ

Општински пут

Гимназија „Светозар Милетић“

Општински пут

Србобран



Пут поред кога се налази
основна школа

Школе

Преглед броја ученика у школама обухваћеним линија ПП – а на територији општине Србобран – у школској години
2012/2013
Назив насељеног места

Школа

Број ученика

Турија

Основна школа «Петар Драпшин» - Турија

182

Надаљ

Основна школа «Жарко Зрењанин -Уча » - Надаљ

173

Гимназија „Светозар Милетић

186

Србобран
Укупно

Све школе

541

2) Линија под бр.1 је кружна линија и обавља се у оба смера.
3) Линија у приградском превозу путника на територији општине Србобран обухвата следећа насељена места:
•
Србобран
•
Турија
•
Надаљ


* Број становника који гравитира Линији у приградском превозу путника на територији општине Србобран –
укупан број пописаних лица и укупан број становника
Назив насељеног места – општине Србобран

Укупан број становника

Укупно

16317

Србобран
Турија
Надаљ

12009
2300
2008

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. –

Statistical Office of the Republic of Serbia – Попис

4) Линија у приградском превозу путника на територији општине Србобран подразумева коришћења следећих путних праваца:
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 Државни (бивши магистрални) путеви



државни пут II реда број 102 ( раније магистрални пут М-22-1) Нови Сад -Суботица (583 м)
општински пут ( раније регионални путР -129).

*Сви државни путеви и општински пут на територији општине Србобран имају савремени коловоз.

 Општински (локални) путеви



Назив-од места до места

Савремени
коловоз км

Туцаник
км

Земљани км

Укупно
км

Србобран - Турија (грађевински реон Србобран и
ванграђевински реон до уласка у Турију)

4,5

0

0

4,5

Турија - Надаљ(грађевински реон Турија и ван грађевински
реон до уласка у Надаљ)

7,2

0

0

7,2

Надаљ- Надаљска раскрсница (грађевински реон Надаљ и
ванграђевински реон до раскрснице)

4,0

0

0

4,0

Укупно

15,7

0

0

15,7

линија 1 у градском превозу путника

Аутобуска станица – ул. Свети Сава – ул. Новосадски пут – ул. Бранислава Нушића – ул. Партизанска – Ул. Пролетерска - ул.
Туријски пут – ул. Новосадски пут – ул, Доситеја Обрадовића – ул. Аутобуска станица – ул. Светог Саве – ул. Карађорђева – ул.
Цара Лазара – ул. Петра Драпшина – ул. Ференц Листа – ул. Његошева – ул. Жарка Зрењанина – ул. Николе Тесле - ул.
Карађорђева – ул. Светог Саве – Аутобуска станица
– графички приказано на карти 2 која је у прилогу
Напомене:

1.

1) На делу наведене територије налазе се школе:
Назив насељеног места

Србобран
Србобран


Школе

Основна школа «Вук Караџић»
Гимназија „Светозар Милетић“

Општински пут
Општински пут

Преглед броја ученика у школама обухваћеним линијом 1 у градском превозу путника – а на територији општине
Србобран – у школској години 2012/2013

Назив насељеног места

Школе

Србобран
Србобран

Број ученика

Основна школа «Вук Караџић»
Гимназија „Светозар Милетић“

Укупно


Пут поред кога се налази школа

466
186

Све школе

652

* Број становника који гравитира ' линији 1 у градско превозу путника на територији општине Србобран – укупан
број пописаних лица и укупан број становника
Назив насељеног места – општине Србобран

Укупан број становника

Укупно

12009

део насељеног места које би користио линију 1

око 6000

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011.

Statistical Office of the Republic of Serbia – Попис

4) Линија 1 у градскопревозу путника на територији општине Србобран подразумева коришћења следећих путних праваца:
 Државни (бивши магистрални) путеви
 државни пут II реда број 102 ( раније магистрални пут М-22-1) Нови Сад -Суботица
 државни пут IБ реда број 19 ( раније магистрални пут М--3) Врбас -Бечеј
Укупна дужина државних путева 2533м.
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општински пут ( раније регионални путР -129).

*Сви државни путеви на територији општине Србобран имају савремени коловоз.

 Општински (локални) путеви
Бр.


2.

општински путеви-улице

Савремени коловоз
км

Туцаник км

Земљани км

Укупно км

општински путеви-улице

7,5

0

0

7,5

Линија 2 у градском превозу путника
Аутобуска станица- ул. –Светог Саве – ул. Карађорђева – ул. Цара Лазара – ул.Дожа Ђерђа – ул. Скопљанска – ул. Шајкашка – ул.
19. октобар – ул. Пере Сегединца – ул. Димитрија Туцовића - ул, 19. октобар – ул. Филипа Вишњића – ул. Петра Драпшина – ул.
Ференц Листа . – ул. Његошева – ул. Жарка Зрењанина – ул. Николе Тесле - ул. Карађорђева – ул. Светог Саве – Аутобуска
станица

– графички приказано на карти 3 која је у прилогу
Напомене:
1) На делу наведене територије налазе се школе:
Назив насељеног места



Школе

Србобран

Основна школа «Јован Јовановић Змај»

Општински пут
и државни пут

Србобран

Гимназија „Светозар Милетић“

Општински пут

Преглед броја ученика у школама обухваћеним линијом 2 у градском превозу путника – а на територији општине
Србобран – у школској години 2012/2013
Назив насељеног места

Србобран
Србобран

Школа

Број ученика

Основна школа « Јован Јовановић Змај »
Гимназија „Светозар Милетић“

Укупно


Пут поред кога се налази школа

627
186

Све школе

813

* Број становника који гравитира линији 2 у градском превозу путника на територији општине Србобран – укупан
број пописаних лица и укупан број становника

Назив насељеног места – општине Србобран

Укупан број становника

Укупно

12009

део насељеног места које би користио линију 1

око 6009

* Извор података – Република Србија - Републички завод за статистику становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011.

Statistical Office of the Republic of Serbia – Попис

4) Линија 2 у градском превозу путника на територији општине Србобран подразумева коришћења следећих путних праваца:
 Државни (бивши магистрални) путеви
 државни пут II реда број 102 ( раније магистрални пут М-22-1) Нови Сад -Суботица
 државни пут IБ реда број 19 ( раније магистрални пут М--3) Врбас -Бечеј
Укупна дужина државних путева 2724 м.
*Сви државни путеви на територији општине Србобран имају савремени коловоз.

 Општински (локални) путеви
Бр.

општински путеви-улице

општински путеви -улице

Савремени коловоз
км

9.00

Туцаник км

0

Земљани км

0

Укупно км

9,00
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Основне и средње школе на подручју насељеног места Србпбран на територији општине Србобран

 Основне школе
Назив насељеног места



Пут поред кога се налази основна
школа

Основна школа

Србобран

Основна школа « Јован Јовановић Змај »

Србобран

Основна школа «Вук Караџић»

Улица Дожа Ђерђа
Улица Хајдук Вељка

Преглед броја ученика у школама на територији насељеног места Србобран– у школској години 2012/2013

Назив насељеног места

Основна школа

Број ученика

Србобран

Основна школа « Јован Јовановић Змај »

627

Србобран

Основна школа «Вук Караџић»

466

Укупно

Све школе

1093

 Средње школе
Назив насељеног места

Србобран


Гимназија „Светозар Милетић“

Србобран

Средња школа

Број ученика

Гимназија „Светозар Милетић“

Укупно



улица Хајдук Вељка

Преглед броја ученика у средњим школама на територији опшрине Србобран – у школској години 2012/2013

Назив насељеног места



Пут / улица поред кога се налази средња школа

Средња школа

186

Све школе

186

Државни и општински путеви који се користе приликом обављања градско-приградског превоза путника на територији општине
Србобран
Линија у приградском превозу и линије 1 и 2 градском превозу путника на територији општине Србобран подразумева
коришћења следећих путних праваца:



Државни (некадашњи магистрални) путеви
 државни пут II реда број 102 ( раније магистрални пут М-22-1) Нови Сад -Суботица
 државни пут IБ реда број 19 ( раније магистрални пут М--3) Врбас -Бечеј

 Некадашњи државни (регионални) путеви




општински пут ( раније регионални путР -129).

Укупна дужина раније магистралних путних праваца на територији општине Србобран који су обухваћени градскоприградским превозом износи 3,1 км.
Сви државни путеви на територији општине Србобран имају савремени коловоз.

 Напомена у вези са категоризацијом државних путева на територији општине Србобран
Влада Републике Србије је донела Уредбу о категоризацији државних путева («Сл. гласник РС», бр.14/2012), а којом се
категоризују државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије.
Кроз територију општине Србобран пролазе следећи државни путеви IБ реда:
 број 19:
 Кроз територију општине Србобран пролази и државни пут II реда:
 број 102:


Бр.

Општински (локални) путеви
Назив-од места до места

Савремени
коловоз км

Туцаник
км

Земљани
км

Укупно км

Србобран - Турија (грађевински реон Србобран и ванграђевински
реон до уласка у Турију)

4,5

0

0

4,5
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Турија - Надаљ(грађевински реон Туријаи и ван грађевински реон до
уласка у Надаљ)

7,2

0

0

7,2

Надаљ- Надаљска раскрсница (грађевински реон Надаљ и
ванграђевински реон до раскрснице)

4,0

0

0

4,0

општински путеви – улице у градском превозу

16,4

0

0

16,4

Укупно

32,1

0

0

32,1



Укупна дужина локалних путних праваца (општинских путева и улица) на територији општине Србобран у градскоприградским превозом је 32,1 км.
Улице које су делови општинских и државних путева које се користе приликом обављања градског превоза путника на
територији ужег подручја насељеног места Србобран

улица Светог Саве (део М-22-1 / државног пута IIБ реда број 102)

улица Новосадски пут (део М-22-1 / државног пута IIБ реда број 102)

улица Бранислава Нушића

улица Партизанска

улица Пролетерска

улица Туријски пут улица (део некадашњег Р – 129)

улица Доситеја Обрадовића

улица Карађорђева

улица Цара Лазара

улица Петра Драпшина (део М-3/ државног пута IБ реда број 19)

лица Ференц Листа

улица Њергошева

улица Жарка Зрењанина

улица Николе Тесле(део М-3/ државног пута IБ реда број 19)

улица Дожа Ђерђа

улица Скопљанска

улица Шајкашка

улица 19 Октобра (део М-3/ државног пута IБ реда број 19)

улица Пере Сегединца

улица Димитрија Туцовића

улица Филипа Вишњића(део М-3/ државног пута IБ реда број 19)





Преглед основних школа по насељеним местима, а која се налазе поред општинског раније државног (некадашњег
регионалног) пута на територији општине Србобран

Назив насељеног места

Пут поред кога се налази основна
школа

Турија

Основна школа «Петар Драпшин» - Турија

Бивши Регионални пут
Р - 129

Надаљ

Основна школа «Жарко Зрењанин -Уча » - Надаљ

Бивши Регионални пут
Р - 129



Преглед основних школа по насељеним местима, а која се налазе поред локалних (општинских) путева на
територији општине Србобран

Назив насељеног места



Основна школа

Основна школа / одељење

Пут поред кога се налази основна школа

Турија

Основна школа «Петар Драпшин» - Турија

Општински пут
/ улица Светог Саве

Надаљ

Основна школа «Жарко Зрењанин -Уча » - Надаљ

Општински пут
/ улица Светог Саве

Србобран

Основна школа «Вук Караџић»

Општински пут
Улица Хајдук Вељка

Србобран

Основна школа «Јован Јовановић Змај“

Општински пут
Улица Дожа Ђерђа

Преглед броја ученика у основним школама на територији општине Србобран 2012/2013

Назив насељеног места

Србобран

Основна школа / издвојено одељење

Основна школа « Јован Јовановић Змај »

Број ученика

627
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Турија

Основна школа «Петар Драпшин» - Турија

182

Надаљ

Основна школа «Жарко Зрењанин -Уча » - Надаљ

173

Основна школа «Вук Караџић»

466

Србобран
Укупно


Србобран
Укупно

1448

Средња школа

Гимназија „Светозар Милетић“
Све школе

Број ученика

186
186

Преглед броја ученика у средњим школама на територији општине Србобран – у школској години 2012/2013
похађају школу ван територије општине Србобран и користе градски превоз линије 1 и2
Назив насељеног места

Назив места у којем се налази средња школа

Србобран

Нови Сад

175

Србобран

Бечеј

108

Србобран
Србобран
Србобран
Србобран

Кула
Врбас
Бачка Топола
Сомбoр

57
62
29
2

Укупно

Сва места

433





Све школе

Преглед броја ученика у средњим школама на територији општине Србобран – у школској години 2012/2013
Назив насељеног места
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који

Број ученика

Преглед броја ученика у средњим школама на територији општине Србобран у школској години 2012/2013 који
похађају школу ван територије општине Србобран и користе приградски превоз

Назив насељеног места

Назив места у којем се налази средња школа

Број ученика

Надаљ
Надаљ
Надаљ
Турија
Турија
Турија
Турија

Нови Сад
Бечеј
Темерин
Бечеј
Нови Сад
Врбас
Кула

20
29
4
42
16
8
2

Укупно

Сва места

121

Преглед броја радника на територији општине Србобран у 2013 години који су запослени ван територије општине
Србобран и користе градски превоз линије 1 и2 (према подацима о продатим месечним картама)
Назив насељеног места

Назив места у којем се налази радно место

Број радника

Србобран
Србобран
Србобран
Србобран

Нови Сад
Кула
Врбас
Сомбoр

40
4
15
13

Укупно

Сва места

72
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10.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије», број: 129/2007), члана 2.
и 9. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник Републике Србије», број: 88/2011), члана 11. Став 1. тачка 6, члана 13. став
2. тачка 3, члана 22, члана 33. и члана 35. Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама («Службени гласник Републике
Србије», број: 88/2011), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран », број: 5/2008 и
7/2012) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран («Службени лист Општине Србобран », број: 5/2008 и 7/2012),
Скупштина општине Србобран на 15. седници одржаној 25.02.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања комуналне делатности линијског
превоза путника у градско-приградском саобраћају на
територији Општине Србобран
Члан 1.
Објављује се Јавни позив на српском језику и на страном језику бр. _-/2014 – отворени поступак – за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији
Општине Србобран, у «Службеном гласнику Републике Србије», као и у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој
територији Републике Србије, на интернет-страници јавног тела и на порталу јавних набавки, са навођењем дана када је јавни позив
објављен у «Службеном гласнику Републике Србије».
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Јавни позив бр. ___/2014 – отворени поступак – за прикупљање понуда за концесију –
поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији Општине
Србобран.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном листу општине Србобран ».
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-2/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

На основу чл. 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', број: 88/2011), члана 22. и 35. Закона
о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник Републике Србије'', број: 88/2011), члана 40. тачка 32. Статута
Општине Србобран (''Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012)
ОПШТИНА СРБОБРАН
расписује
ЈАВНИ
ПОЗИВ
бр. ______/2014 – отворени поступак
за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градскоприградском саобраћају на територији Општине Србобран
1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника на конкурсу - понуђача за концесију –
поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији Општине
Србобран на период од 5 година.
2. Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга правна лица (у даљем тексту превозници)
која су регистрована за обављање делатности јавног линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају и испуњавају услове
утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају.
3. Јавни линијски превоз путника обављаће се на следећим сталним линијама које су подељење у групе и то:



Линија у приградском превозу путника

2.

Србобран – Турија - Надаљ – Надаљска раскрсница - у оба смера.



линија 1 у градском превозу путника

3. Аутобуска станица – ул. Свети Сава – ул. Новосадски пут – ул. Бранислава Нушића – ул. Партизанска – Ул. Пролетерска ул. Туријски пут – ул. Новосадски пут – ул, Доситеја Обрадовића – ул. Аутобуска станица – ул. Светог Саве – ул. Карађорђева – ул. Цара
Лазара – ул. Петра Драпшина – ул. Ференц Листа – ул. Његошева – ул. Жарка Зрењанина – ул. Николе Тесле - ул. Карађорђева – ул.
Светог Саве – Аутобуска станица



Линија 2 у градском превозу путника

4. Аутобуска станица- ул. –Светог Саве – ул. Карађорђева – ул. Цара Лазара – ул.Дожа Ђерђа – ул. Скопљаснска – ул.
Шајкашка – ул. 19. октобар – ул. Пере Сегединца – ул. Димитрија Туцовића - ул, 19. октобар – ул. Филипа Вишњића – ул. Петра
Драпшина – ул. Ференц Листа . – ул. Његошева – ул. Жарка Зрењанина – ул. Николе Тесле - ул. Карађорђева – ул. Светог Саве –
Аутобуска станица
Минималан број полазака по линијама дат је у конкурсној документацији.
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У понуди, превозник може да предложи нове линије и поласке, али давалац концесије задржава право да не прихвати те
предлоге.
Сезонске и ванредне линије уговараће се посебним уговором са превозником који буде изабран.
Коначна верзија група линија у линијском превозу путника у градско-приградском саобраћају на територији Општине
Србобран биће дефинисана Уговором.
4. Превозник конкурише за све линије. Све линије градског и приградског превоза чине један пакет и понуда се доставља за
све у целини.
Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку доделе јавног уговора дозвољено је, уз напомену да се:
1) ограничава број чланова конзорцијума на 2 члана;
2) забрањују промене у структури конзорцијума, као што је замена чланова, припајање понуђача конзорцијуму или спајање
конзорцијума или распуштање конзорцијума;
Забрањују се измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или конзорцијуму да би испунио критеријуме за
избор.
5. Обављање јавног линијског превоза путника поверава се на период од 5 година и биће ближе регулисан закључењем јавног
уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији
Општине Србобран, којим ће бити регулисан и поступак раскида уговора пре истека времена на које је закључен и права и обавезе које
из тога проистичу.
6. Обављање поверене комуналне делатности спроводиће се по ценама из понуде, а промена истих вршиће се на образложен
захтев превозника уз сагласност надлежног органа општине, а у складу са Законом о комуналним делатностима и са економском
политиком Владе Републике Србије.
7. Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске, кадровске и правне нормативне документације, докаже своју
техничку, организациону и кадровску оспособљеност за обављање комуналне делатности која се поверава.
Понуда обавезно садржи:
назив и седиште привредног друштва, односно правног лица, са подацима о лицу овлашћеном за заступање и са свим потребним
информацијама (телефон, факс и др.) у циљу непосредног комуницирања;
•
извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је предузеће регистровано за обављање јавног линијског превоза путника;
•
решење надлежног министарства о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза путника у друмском
саобраћају;
•
доказ о техничкој опремљености основних средстава - аутобуса (оверену листу или извод из пописних листи основних средстава,
оверене фотокопије уговора о лизингу, закупу или другом правном основу за коришћење возила, оверене фотокопије
саобраћајних дозвола, полисе осигурања, штампани прикази саобраћајних дозвола – из читача);
•
доказ о паркинг простору и техничкој опремљености простора за одржавање возила (извод из одговарујећег регистра о
поседовању паркинг простора и простора за одржавање возила и његовој техничкој опремљености), а у случају да не поседује
исти, оверене фотокопије уговора о закупу паркинг простора одговарајуће површине, односно оверених уговора о одржавању
возила са привредним друштвом, другим правним лицем или самосталном занатском радњом, који испуњавају услове за
одржавање и оправку друмских моторних возила;
•
предлог тарифе ( предлог просечне цене по клилометру), са висином повластица за лица старија од 65 година, за инвалидна, за
ђачке и радничке месечне карте;
•
предлог нових линија;
•
потврду – не старију од 6 месеци - надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама, доприносима и другим јавним
дажбинама;
•
потврду да у року од 2 године пре објављивања Јавног позива није изречена правоснажна судска или управна мера забране
обављања делатности која је предмет концесије;
•
потврду надлежног Привредног суда да се против истог не води поступак стечаја, ликвидације или принудног поравњања;
•
потврду да у року од 6 месеци пре објављивања Јавног позива превозник који конкурише није имао блокиран рачун дуже од 3
дана у пословној банци;
•
оргиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 120.000,00 динара, са роком важности 20 дана дуже од дана
јавног отварања понуде;
•
оргинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 600.000,00 динара са
роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе;
•
тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив без права на приговор и морају
имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је
одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац, промењену месну надлежност за решавање спорова одређену
у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику банака.
8. Опширно образложење критеријума за избор најповољније понуде дато је у Прилогу Јавног позива, као и у конкурсној
документацији, а биће изабрана најповољнија понуда на основу бодовања.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања концесије, износи 60 дана, а
почиње да тече даном истека рока за достављање понуда.
10. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног уговора може Републичкој комисији поднети
захтев за заштиту права против одлука јавног тела које спроводи поступак које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу
тог лица донете незаконито, а рок за подношење предметног захтева је 15 дана од дана достављања одлуке јавног тела.
Адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је: Влада Републике Србије, Републичка комисија за
заштиту права у поступцима јавних набавки, Немањина 22-26, Београд.
11. Заинтересовани превозници могу преузети конкурсну документацију у Општинскоиј управи Србобран, у Одељењу за јавне
службе, управу и заједничке послове, соба број 5 Србобран Трг Слободе 2 , радним данима у времену од 8 до 14 часова.
•
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Конкурсна докуметација се може преузети након достављања доказа о уплати износа од 1.000,00 динара на текући рачун
840-745151843-03 позив на број: 97/78-233 Остали приходи у корист нивоа општине, на име трошкова израде конкурсне
документације.
Сва додатна обавештења у вези Јавног позива могу се добити на телефон: 021 730-050, контакт особа Гордана Ранков.
12. Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања Јавног позива у ''Службеном гласнику Републике Србије'', закључно са
60-тим даном до 12,00 часова.
Понуде се достављају лично или путем поште у затвореним ковертама са назнаком: ''ПОНУДА ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу Општина Србобран, 21480 Србобран Трг Слободе 2 у два примерка, оверене и запечаћене, у
одвојеним ковертима, јасно означено са ''ОРИГИНАЛ'' и ''КОПИЈА''. На полеђини обавезно написати: назив понуђача, адресу
понуђача, број телефона, особу за контакт.
Понуде морају да буду на српском језику.
13. Јавно отварање понуда Комисија ће извршити истог дана по истеку рока за достављање понуда у 13,00 часова у просторијама
Општинске управе Србобран. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда. За учешће у поступку мора имати
овлашћење оверено и потписано од стране одговорног лица.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Комерцијални попуст на цену превоза
за ученике основних школа

за ученике средњих школа
за раднике
за лица старија од 65 година

за иннвалидна лица

за попуст од 100% ...........................10 бодова
за попуст од 76%-99% .......................5 бодова
за попуст од 50%-75% ..........................2 бода
испод 50% ........................................0 бодова
за попуст од 25% и више .................10 бодова
за попуст испод 25% .........................0 бодова
за попуст од 10% и више ...................5 бодова
за попуст испод 10% .........................0 бодова
за попуст од 50% и више .................10 бодова
за попуст од 30%-49% .......................5 бодова
за попуст од испод 30%......................0 бодова
за попуст од 100% .............................5 бодова
за попуст испод 100% ........................0 бодова

Укупан број регистрованих аутобуса са којима се конкурише за предметну групу
линија, који су обухваћени Решењем надлежног министарства о испуњености услова
за отпочињање и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају

за три аутобуса..................................5 бодова
4 и више аутобуса ...........................10 бодова

Просечна старост возила са којима се конкурише за предметну групу линија
обухваћених поменутим Решењем

просечна старсот 15 год ...................10 бодова
просечна старост 10-15 год. .............15 бодова
просечна старост испод 10 год...........20 бодова

Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола техничке исправности

мах 5

- сопствено
- по Уговору

(5)
(2)

Обезбеђеност паркинга за сва возила
- сопствено
- по Уговору
Просечна цена по километру

мах 5
(5)
(2)
цена по 1км 16,00 динара и више ......0 бодова
цена по 1км 10,00 до 16,00 динара....10 бодова
цена по 1км до 10 динара..................20 бодова
МАКСИМАЛНО 100

*Примена критеријума бодовања код елемента - укупан број регистрованих аутобуса и просечна старост возила: биће
бодована возила обухваћена поменутим Решењем, којима се конкурише за пакет линија

11.
На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије», број: 129/2007), члана 2.
и 9. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник Републике Србије», број: 88/2011), члана 11. Став 1. тачка 6, члана 13. став
2. тачка 3. и члана 47. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник Републике Србије», број: 88/2011),
члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Србобран («Службени лист Општине Србобран », број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83.
Пословника Скупштине општине Србобран («Службени лист Општине Србобран », број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина општине
Србобран на 15. седници одржаној 25.02.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Србобран
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Члан 1.
Даје се сагласност на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Србобран.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског
превоза путника на територији Општине Србобран.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном листу општине Србобран ».
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-3/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

ЈАВНИ УГОВОР
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО– ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Закључен у Србобрану, дана ___________ између:
1. ОПШТИНА СРБОБРАН Трг Слободе 2, 21480 Србобран, кога заступа Председник општине Србобран Зоран Младеновић, (у даљем
тексту Општина) и
2.__________________, ул._______________, ПИБ: ________________, МБ: __________________, текући рачун: _____________________
(У даљем тексту Превозник)
Члан 1.
На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', број: 88/2011), члана 11.
тачка 6. Закона о јавном приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник Републике Србије'', број: 88/2011) и Одлуке о
обављању комуналне делатности линијског превоза путника на територји Општине Србобран, по јавном позиву објављеном у
„Службеном гласнику Републике Србије“, број: _____, дана ______ године и Понуди бр._______ од ________ године, Општина
Србобран и Превозник _________________________________________ из __________________ овим уговором утврђују међусобна права
и обавезе на реализацији комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Србобран.
Карактер и обим услуга које треба да обезбеди Превозник састоји се у следећем:



Линија у приградском превозу путника

3.

Србобран – Турија - Надаљ – Надаљска раскрсница -у оба смера.



линија 1 у градском превозу путника

5. Аутобуска станица – ул. Свети Сава – ул. Новосадски пут – ул. Бранислава Нушића – ул. Партизанска – Ул. Пролетерска - ул.
Туријски пут – ул. Новосадски пут – ул, Доситеја Обрадовића – ул. Аутобуска станица – ул. Светог Саве – ул. Карађорђева – ул. Цара
Лазара – ул. Петра Драпшина – ул. Ференц Листа – ул. Његошева – ул. Жарка Зрењанина – ул. Николе Тесле - ул. Карађорђева – ул.
Светог Саве – Аутобуска станица



Линија 2 у градском превозу путника

6.
Аутобуска станица- ул. –Светог Саве – ул. Карађорђева – ул. Цара Лазара – ул.Дожа Ђерђа – ул. Скопљаснска – ул.
Шајкашка – ул. 19. октобар – ул. Пере Сегединца – ул. Димитрија Туцовића - ул, 19. октобар – ул. Филипа Вишњића – ул. Петра
Драпшина – ул. Ференц Листа . – ул. Његошева – ул. Жарка Зрењанина – ул. Николе Тесле - ул. Карађорђева – ул. Светог Саве –
Аутобуска станица
Превозник се обавезује да региструје редове вожње за наведене линије са минималним бројем од 5(пет) поласка и минималним бројем
од 5(пет) повратка дневно по линији, а према Изјави Превозника из Конкурсне документације.
Члан 2.
Превозник преузима одговорност за трошкове пословања. Средства за обављање комуналне делатности градско-приградског
превоза путника на територији општине Србобран обезбеђују се из цене услуге и из буџета општине Србобран .
Општинско веће ће за сваку годину утвдити категорије лица које ће остварити право на повлашћену цену превоза у градскоприградском саобраћају, као и висину субвенције.
Члан 3.
Минимални захтевани квалитет и стандард услуга при обављању комуналне делатности градско-приградског превоза
путника на територији општине Србобран које Превозник мора да испуњава (капацитет возног парка- број аутобуса, старост аутобуса,
поседовање паркинг простора, објеката за одржавање возила и сл.) утврђени су у оквиру Јавног позива и Конкурсне документације.
Члан 4.
Превозник (самостално/са подуговарачима/у оквиру конзорцијума) се обавезује да обезбеди обављање комуналне делатности
градско-приградског превоза путника на територији општине Србобран на линијама из члана 1. овог Уговора
Превозник не може уступати линије другим превозницима.
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Члан 5.
Контролу обављања градско-приградског превоза путника на територији општине Србобран вршиће надлежни орган
општине Србобран
Члан 6.
У погледу обавезе Превозника према Општини у смислу извештавања, тражења сагласности и др, Превозник је дужан да се придржава
одредби закона којим се регулише обављање делатности од општег интереса.
Члан 7.
Цене превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Србобран образују се на основу елемената за
образовање цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом и мењају се у складу са тим законом, уз сагласност Општинског већа.
Члан 8.
Општина поверава на временски период од 5 (пет) година, а Превозник прихвата обављање делатности градско–приградског превоза
путника на територији општине Србобран .
Члан 9.
Превозник има искључиво право обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине
Србобран на линијама градско-приградског превоза из члана 1. овог Уговора.
Члан 10.
Превозник се обавезује да линијски превоз путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Србобран обавља на
повереним сталним и сезонским линијама са регистрованим и овереним редовима вожње и према законским и подзаконским актима.
Члан 11.
Изузетно, Превозник може привремено из оправданих разлога вршити одступања од регистрованих линија, за које постоје
регистровани и оверени редови вожње, у погледу скраћења, продужења и/или измене трасе линија, о чему мора обавестити Одељење за
урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине - Комунална и Саобраћајна инспекција и благовремено информисати
кориснике услуга, а према законским и подзаконским актима.
Оправданим разлозима из става 1. овог члана сматрају се разлози дефинисани Одлуком о обављању комуналне делатности линијског
превоза путника на територји општине Србобран.
Члан 12.
У циљу извршења уговорних обавеза приликом закључења уговора Превозник је дужан да приложи банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 600.000,00 динара , наплативу на први позив без приговора и са роком важности од годину дана.
Превозник је у обавези да у периоду важења уговора сваке године обнови банкарску гаранцију.
Банкарска гаранција се враћа превознику по престанку рада због истека рока на који се овај уговор закључује или споразумног
раскида уговора.
Члан 13.
Превозник је у обавези да Општинској управи - Одељење за урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Комунална и Саобраћајна инспекција, након истека претходног решења достави ново решење надлежног министарства о испуњености услова
за обављање линијског превоза путника.
Члан 14.
Уговорна страна може раскинути Уговор под условом да обавести другу уговорну стану, као и кориснике услуга превоза у градскоприградском превозу путника, најкасније 30 (тридесет) дана пре раскида Уговора, односно престанка обављања делатности.
Уколико Превозник престане са обављањем делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији
општине Србобран на регистрованим линијама, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, пре истека отказног рока од 30
(тридесет) дана, исти се обавезује да обезбеди превоз путника до истека рока од 30 (тридесет) дана.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није предвиђено овим Уговором примењивати одредбе Закона о облигационим
односима и другим важећим прописима.
Члан 16.
У случају евентуалног спора по овом Уговору, уговорне стране ће спорна питања решавати споразумно, а, уколико то није могуће,
спор ће решавати пред Привредним судом у Сомбору.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерка од којих свака страна задржава по 3(три) примерка. Сваки уредно потписан
примерак овог Уговора има значење оригинала и производи подједнако правно дејство.
За општину Србобран
Председник општине Србобран
Зоран Младеновић

За Превозника

12.
На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број: 24/2011), члана 17. и
40. став 1. тачка 10) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83. став 1.
Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина општине
Србобран на 15. седници одржаној 25.02.2014. године, по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад Општине
Србобран и уз сагласност Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију Нови Сад број: 129-022899/2013 од 23.12.2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
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I
ВЕСЕЛИНОВИЋ БИСЕРКА, професор педагогије из Врбаса, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Центра за социјални рад
Општине Србобран са 23.12.2013. године, на време од четири године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију Нови Сад и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 112-7/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

13.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласнник Републике Србије“, број: 129/2007, 34/2010-Одлука
УС и 54/2011), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83.
Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), Скупштина општине
Србобран на 15. седници одржаној 25.02.2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
Мења се тачка I Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу („Службени лист општине Србобран“,
број: 9/2012, 10/2012 и 4/2013).
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Општинској изборној комисији у сталном саставу, и то:
Р.бр.
1.
2.

Презиме и име
Зоран Чаленић
Исидора Јанковић
Наташа Николић

Функција
председник
зам. председника
секретар

Предлагач-одборничка група
СПС
СПС
Покрет за промене др Илија Газепов

ИМЕНУЈУ СЕ у Општинску изборну комисију у сталном саставу, и то:
Р.бр.
1.
2.

Презиме и име
Исидора Јанковић
Наташа Николић
Милорад Савков

Функција
председник
зам. председника
секретар

Предлагач-одборничка група
СПС
Покрет за промене др Илија Газепов
СПС

Измењена тачка I Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу гласи:
„У Општинску изборну комисију у сталном саставу Србобран именују се, и то:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Презиме и име
Исидора Јанковић
Наташа Николић
Владимир Мудрински
Свјетлана Лазић
Виолета Пивнички
Владимир Видаковић
Даница Дињашки
Душан Ђоновић
Владимир Нићетин
Бобан Лазић
Драган Буљић
Драган Сиришки
Миодраг Ђисалов
Страхиња Секулић
Милорад Савков
Весна Васић

Функција
председник
зам. председника
члан 1
заменик члана 1
члан 2
заменик члана 2
члан 3
заменик члана 3
члан 4
заменик члана 4
члан 5
заменик члана 5
члан 6
заменик члана 6
секретар
заменик секретара

Предлагач-одборничка група
СПС
Покрет за промене др Илија Газепов
Демократска странка
Демократска странка
Демократска странка
Демократска странка
Покренимо Србобран–Томислав Николић
Покренимо Србобран–Томислав Николић
ЛСВ - СПО
Поштено Србобран
Покрет за промене др Илија Газепов
СПС
ЛСВ - СПО
Поштено Србобран
СПС
Покренимо Србобран–Томислав Николић

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 013-8/2014-I
Дана: 25.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Жељко Богојевић, с.р.

14.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 59.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2013), 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
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(„Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 27. седници одржаној 28.01.2014. године размотрило је
Нацрт Локалног акционог плана за младе Општине Србобран 2014 – 2019 донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
1. Овим Решењем БРАНИСЛАВА СЕКУЛИЋ из Србобрана ИМЕНУЈЕ СЕ за Локалног координатора Канцеларије за
младе у Општини Србобран.
2. Задаци Локалног координатора Канцеларије за младе у Општини Србобран су да:
- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, квалитетног коришћења
слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и
криминалитета, приступа правима;
- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Законом о младима и
Националном стартегијом за младе и прати њихово остваривање;
- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима једанпут годишње обавештава Општинско веће;
- иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројкетима за младе у циљу унапређења положаја
младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности општине;
- подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових
активности;
- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине, даје
мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати
њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу општине.
3. Накнада за рад Локалног координатора Канцеларије за младе уредиће се посебним уговором у складу са Решењем о
образовању Канцеларије за младе, а висину накнаде ће утврдити Општинско веће.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-5-14/2014-III
Дана: 28.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

15.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 59.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2013), 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 27. седници одржаној 28.01.2014. године размотрило је
Правилник о категоризацији спортских организација са територије Општине Србобран и донело
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
Општинско веће ДАЈЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о категоризацији спортских организација са територије Општине
Србобран број: 01-35/2013, који је донео Управни одбор Спортског савеза Општине Србобран на својој седниици од 23.12.2013.
године.
Саставни део овог Решења чини Правилник о категоризацији спортских организација са територије Општине Србобран број:
01-35/2013, који је донео Управни одбор Спортског савеза Општине Србобран на свохјој седниици од 23.12.2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-5-15/2014-III
Дана: 28.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

16.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 59.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2013), 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 27. седници одржаној 28.01.2014. године размотрило је
Правилник о суфинансирању годишњих програма спортских организација и других спортских субјеката са подручја територије
Општине Србобран и донело
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ СПОРТСКИХ СУБЈЕКАТА СА ПОДРУЧЈА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
Општинско веће ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА Правилник о суфинансирању годишњих програма спортских организација и
других спортских субјеката са подручја територије Општине Србобран број: 01-34/2013, који је донео Управни одбор Спортског
савеза Општине Србобран на својој седниици од 23.12.2013. године.
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Саставни део овог Решења чини Правилник о суфинансирању годишњих програма спортских организација и других
спортских субјеката са подручја територије Општине Србобран број: 01-34/2013, који је донео Управни одбор Спортског савеза
Општине Србобран на свохјој седниици од 23.12.2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-5-16/2014-III
Дана: 28.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

17.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 69. став 3.
Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 54/2009, 73/2009, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013,
63/2013-испр. и 108/2013), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), члана
2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 3. и 15. Одлуке о буџету општине
Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран број: 14/2013) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско Веће општине Србобран, на 27. редовној седници
одржаној 28.01.2014. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран», број:
14/2013), глава 2.14 – Резерве буџета, функција 110 – Извршни и законодавни органи, позиција 251, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 291.636,00 динара (Словима:
двестотинедеведесетједнахиља-дашестстотинатридесетшест и 00/100) за спортске стипендије из 2013. године (март – август).
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 2.02. – Средње образовање, функционална класификација
920 – Средње образовање из буџета, позиција 37, економска класификација 472 – Накнаде из буџета за стипендије у износу од
291.636,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-8/2014-III
Дана: 28.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

18.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 69. став 3.
Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 54/2009, 73/2009, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013,
63/2013-испр. и 108/2013), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), члана
2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 3. и 15. Одлуке о буџету општине
Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран број: 14/2013) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско Веће општине Србобран, на 28. редовној седници
одржаној 18.02.2014. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран», број:
14/2013), глава 2.14 – Резерве буџета, функција 110 – Извршни и законодавни органи, позиција 251, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 387.666,00 динара (Словима:
тристотинеосамдесетседамхиљадашестсто-тинашездесетшест и 00/100) за графичку документацију, фотодоку-метацију за израду
техничке заштите инвестиционог одржавања фасада објеката у Змај Јовиној улици, на Тргу слободе и на Тргу Републике у Србобрану.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 2.01. – Општинска управа и ОЈП, функционална
класификација 130 – Општинска управа из буџета, позиција 17, економска класификација 424 – Кречење и уређење фасада у ужем
центру Србобрана у износу од 387.666,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-18/2014-III
Дана: 18.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

19.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 69. став 3.
Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 54/2009, 73/2009, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013,
63/2013-испр. и 108/2013), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012), члана
2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 3. и 15. Одлуке о буџету општине
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Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран број: 14/2013) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско Веће општине Србобран, на 28. редовној седници
одржаној 18.02.2014. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран», број:
14/2013), глава 2.14 – Резерве буџета, функција 110 – Извршни и законодавни органи, позиција 251, економска класификација 499 –
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 390.000,00 динара (Словима:
тристотинедеведесетхиљада и 00/100) за графичку документацију, фотодоку-метацију за куповину програмског пакета „Буџет ХР“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 2.01. – Општинска управа и ОЈП, функционална
класификација 130 – Општинска управа из буџета, позиција 35/1, економска класификација 515 – компјутерски софтвер у износу од
390.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-20/2014-III
Дана: 18.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

20.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 59.
Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 7/2013), 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 28. седници одржаној 18.05.2014. године донело је
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Општинско веће Општине Србобран доноси Локални акциони план за запошљавање у општини Србобран за 2014. годину.
2. Саставни део ове Одлуке чини Локални акциони план за запошљавање у општини Србобран за 2014. годину.
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-9-14/2014-III
Дана: 18.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2014. ГОДИНУ
Општина Србобран, јануар 2014. године
Листа скраћеница
ЛАПЗ = Локални акциони план запошљавања
ЛСЗ
= Локални савет за запошљавање
НАПЗ = Национални акциони план запошљавања
НСЗ
= Национална служба за запошљавање
SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (снаге, слабости, шансе, опасности)
I УВОД
Локални акциони план запошљавања за 2014. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења
активне политике запошљавања у 2014. години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују
програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља члан 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС”, број 36/09 i 88/2010). У складу са овим законом, на нивоу локалне самоуправе формиран је Локални
савет за запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ). ЛСЗ преузима улогу стратешког актера који својим активностима
промовише националну стратегију запошљавања и регионалног развоја, у циљу повећања запослености на локалном нивоу.
Према члану 41. Закона при изради ЛАПЗ-а за 2014. годину узети су у обзир циљеви, приоритети и смернице Европске
стратегије 2020, Националног акционог плана за запошљавање за 2014. годину, Покрајинског акционог плана за запошљавање, као и
Стратегије развоја општине Србобран.
У дефинисање и израду ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, релевантне институције и актери, како би се различитим
приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних програма и мера остварили резултати са
додатном вредношћу.
Решавање проблема у области запошљавања на територији локалне заједнице подразумева креирање локалне
политике запошљавања и програма и мера активне политике запошљавања у складу са локалним потребама и могућностима.
ЛАПЗ представља израз локалне политике запошљавања и основни је инструмент спровођења активне политике
запошљавања у локалној заједници. Д окумент је локалне самоуправе у којем се дефинишу циљеви и приоритети политике
запошљавања као дела целокупних политичких циљева у одређеном временском периоду, односно програми и мере који ће се
спроводити у локалној средини ради одржања или повећања запослености и смањења незапослености.
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Циљеви израде ЛАПЗ су:
идентификовање проблема,
препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености,
дизајнирање мера активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и смањиле разлике у погледу
ризика незапослености.
Кључна питања којима се ЛАПЗ бави су:
•
какво је стање на тржишту рада у локалној заједници,
•
шта је утицало на такво стање,
•
какве су перспективе,
•
које су мере на располагању
•
који ће ефекти бити постигнути
Легислативни оквир ЛАПЗ налази у
•
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 i 88/2010)
•
Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 51/09)
•
Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 13/10, 100/11 и 91/12)
•
Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи („Службени гласник РС”, број: 13/10)
•
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09)
•
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/07)
•
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2012. годину („Службени
гласник РС”, број 107/12)
•
Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. („Службени гласник РС”, број: 37/11)
•
Национални акциони план запошљавања за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 117/12)
ЛСЗ дао је позитивно мишљење на документ и упутио га на усвајање Општинском већу, а у складу са Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број:129/07), к а о и Статутом Општине Србобран.
•
•
•

Чланови Радне групе за израду Локалног акционог плана:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слободанка Градинац, заменик председника општине Србобран
Здравко Шандин, представник независног синдиката
Зоран Чаленић, Начелник општинске управе Србобран
Бела Пајдл, Национална служба за запошљавање
Ђорђе Џеков, Представник послодаваца
Гордана Ранков, Шеф Одељења за јавне службе, управу и заједничке послове

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
Захваљујући централном положају у Бачкој и Војводини, те значајним саобраћајницама које тангирају или пресецају њен
простор, општина Србобран има стратешки оптималан географски положај и добре комуникацијске везе са суседним општинама
(Бечеј, Врбас, Темерин, Жабаљ, Мали Иђош), као и са најразвијенијим центрима у окружењу (Нови Сад, Суботица, Бечеј, Врбас). У
самом центру општине укрштају се интернационални пут који повезује Средњу и Јужну Европу и државни пут који повезује
Подунавље са Потисјем.
Кроз општину Србобран пролази канал ДТД, који обезбеђује комуникацију са насељима уз овај канал у Војводини, а
заједно са њима укључење у све водне токове и комуникације Војводине са окружењем. Поред овог водотока кроз нашу општину
протиче и река Криваја. Просторне и саобраћајне везе између насеља у општини такође су добре, а остварују се преко једне
општинске саобраћајнице Србобран-Турија-Надаљ.
Према попису становништва из 2011. године општина Србобран има 16.317 становника, од којих је 65,63%, српске
националности, 20,76% мађарске националности и 13,61% представника осталих националних заједница.
Приказ становништва општине Србобран по полној и старосној структури по попису из 2011. године
пол
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И поред низа компаративних предности, привреда општине је у релативној стагнацији. Друштвена превирања настала у
последњој деценији двадесетог века, упоредо са престанком рада Елана, основног покретача привреде наше средине, рефлектовала су
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се на живот свих грађана општине. Значајан број незапослених и ниска примања радника утицала су на пад животног стандарда.
Међутим, стварају се предуслови за унапређење стања у овој области.
Ослањајући се на расположиве ресурсе и крећући се у домену расположивих законских регулатива, локална управа
предузима стимулативне мере за унапређење живота грађана. Узимајући у обзир богату пољопривредну традицију и чињеницу да је
изразито пољопривредна општина, стратешко је опредељење креирање стабилне и развојне привредне структуре и формирање
агроиндустријског комплекса који ће бити везан првенствено за локално сировинско залеђе.
Општина Србобран је мултиетничка заједница у којој равноправно живе и раде представници различитих националних
група. Захваљујући свом географском положају, плодном земљишту и богатој традицији у пољопривредној производњи, богатој
историји, мултиетничкој и мултикултурној традицији, сматрамо да ресурси наше општине у значајној мери превазилазе њена
ограничења, те да у нашој средини живе грађани спремни и способни да помогну и учине своју средину лепшом, богатијом и
пријатнијом за живот.
III АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Као основа за опис и анализу стања привреде у општини Србобран коришћени су подаци Републичког завода за статистику,
подаци Одељења за привреду општине Србобран, као и резултати рада радне групе у коју су били укључени представници привредног
сектора општине Србобран, локалне самоуправе, синдиката и Националне службе за запошљавање. Сагледавањем основних
индикатора привредног развоја извршена је анализа привредне развијености општине Србобран.
Према степену развијености општина Србобран припада групи недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је
степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека.
Структура привреде такође је неповољна, с обзиром на високо учешће пољопривреде (у односу на учешће индустрије, у
поређењу са јужно-бачким округом или са АП Војводином). Општина Србобран нема развијену индустрију. Форсирани развој
индустрије деценијама уназад у суседним општинама (Нови Сад, Врбас и Бечеј), био је одлучујући фактор да општина Србобран
постане претежно аграрно подручје и сировинска база за погоне околних индустријских центара.
Окосница привредног живота претходних деценија био је пољопривредни гигант Елан и уз њега везана прехрамбена
индустрија, који је запошљавао највећи број радно способног становништва. Деведесетих година прошлог века Елан почиње да
послује са губицима да би на крају, 2009. године, стечајним поступком потпуно престао са радом. Тренутно у општини послује мали
број малих и средњих предузећа у приватном сектору, који је недовољан да у значајнијој мери апсорбује велики број незапослених
настао престанком рада Елана.
И поред уложених напора да се достигне одређени степен развијености привреде и тржишта, осећа се стагнација у
развоју, што је последица пре свега транзиционих процеса како на ширем, тако и на локалном плану.
Анализа локалне економске ситуације
Актуелно, индустријска производња је у стагнацији, а базира се на постојећим производним капацитетима. У оквиру
индустрије присутна је прехрамбена индустрија, хемијска, производња грађевинског материјала и дрвовпрерађивачка производња.
Анализом просторног размештаја привредних капацитета увиђа се концентрација у општинском центру, док су у насељеним
местима Турија и Надаљ заступљене пољопривреда, а потом и услужне делатности.
Трговина у општини Србобран је релативно добро развијена. С обзиром на високо учешће пољопривреде у укупној
структури привреде, највише се тргује аграрним производима, и то првенствено ратарским продуктима. Пласман пољопривредних
производа обавља се углавном посредством земљорадничких задруга. Трговину робом широке потрошње обављају неколико
трговинских предузећа која према укупном броју запослених припадају категорији малих предузећа и самосталне трговинске радње.
Грађевинарство у општини Србобран одвија се путем пословања приватних грађевинских предузећа. Такође, постоји знатан
број регистрованих самосталних фирми које пружају грађевинске услуге. Поред пољопривреде, грађевинарство је сектор у структури
привреде у коме се годишње запошљава највећи број сезонски упослених радника.
Иако у општини Србобран постоји богата традиција занатства, број занатских радњи из године у годину опада, а анализа
показује да њихова структура не покрива све потребе становништва.
Анализа структуре и обима угоститељских објекта показује да су највише заступљени угоститељски објекти који пружају
услуге пића, а да недостају угоститељски објекти који пружају услуге исхране и смештаја.
Општа оцена је да остварени степен привредне развијености општине није на задовољавајућем нивоу. Структура привреде
је неповољна, с обзиром на високо учешће пољопривреде у односу на индустријску производњу.
Престанком рада или падом обима производње појединих предузећа, дошло је до значајног повећања броја
незапослених у општини. Као посебан ограничавајући фактор, посматрано за дужи временски период, издвајају се
негативни демографски трендови, односно одлив младог и образованог становништва са једне стране, те старење
становништва и погоршавање виталних карактеристика с друге стране које дугорочно доводи у питање обезбеђивање
довољног броја радно способног и квалификованог становништва.
У жељи да ревитализује производњу и повећа запосленост на територији Општине, локална самоуправа формирала је и
интензивно ради на повећању капацитета ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ЈУЖНОМ ДЕЛУ која је у рубном подручју грађевинске зоне
Србобрана и налази се крај магистралног пута М22 и бившег регионалног пута Р129, заузима простор од око 90 ха од којих је око 30
ха у јавној својини. Ова зона је комунално опремљена ( хидрантска мрежа и нове трафостанице).
Саобраћајним решењем обезбеђује се одговарајући приступ свакој парцели, као и могућност изградње индустријских
колосека и развоја неопходних пристанишних садржаја.
Решења осталих инфраструктурних система (вода, електроенергетска и ТТ мрежа, гас) постављена су тако да побољшавају
услове рада постојећих капацитета и пружају све неопходне услове за рад нових капацитета.
Планом озелењавања обезбеђују се одговарајуће заштите зелене површине, као и површине намењене побољшању естетских
карактеристика простора
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Стање на тржишту рада
Број становника (попис 2011.)
Радно способно мушко становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2011.
Радно способно женско становништво (од 15 - 64 год.) - Попис 2011.
Пораст или пад становништва 2002. - 2011.
Удео жена у укупном броју запослених (%), 2011. - годишњи просек
Број запослених на 1000 становника, 2011. - годишњи просек
Лица која самостално обављају делатност (2011.) -

16.317
5.677
5.493
1.358
43.5
137
529

На основу анализе броја и структуре запослених у општини Србобран који су приказани у следећој табели закључује се тренд
благог повећања запослености.
СЕКТОР
Пољопривреда, шумар. водопр.
Вађење руде и камена
Прерађивачка индустрија
Производња ел.енергије
Трговина на велико и мало
Саобраћај, складиштење и везе
Финансијско посредовање
Послови са некретнинама
Државна управа и соц.осигура.
Образовање
Здравство и соц.заштита
Одрж.комуналне
Грађевинарство
Предузетници
УКУПНО

2010.година
257
275
110
86
61
14
7
79
236
158
33
96
690
2.102

СЕКТОР
Пољопривреда, шумар. рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање одпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијско делатности и делатност осигурања
Пословање са некретнинама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Административне и помоћне услужне делатности
Државна управа и соц.осигура.
Образовање
Здравство и соц.заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Предузетници
Лица запослена код предузетника
УКУПНО

2011.година
254
268
50
69
72
106
102
10
13
47
2
79
234
155
31
8
529
212
2239

Кретање незапослености у последње три године

Година

Број незапослених

Број незапослених жена

2011

3019

1607

2012

3076

1641

2013

3148

1689

На основу анализе расположивих података прикупљених из НСЗ и Републичког завода за статистику, као и на основу
података Синдиката закључује се да је ниво запослености у општини Србобран низак. Од 11 170 радно способна становника са
територије општине Србобран по попису из 2011. године у претходној години на евиденцији НСЗ је било 3019 лица. Број запослених
лица је 2239 према подацима Републичког завода за статитстику. Стратегијом развоја општине Србобран предвиђене су мере
привлачења инвеститора и то кроз понуду парцелa у индустријској зони у јужном делу (парцеле које су у јавној својини) уз могућност
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коришћења повластица предвиђених прописима. Такође, кроз планиране мере у акционом плану за запошљавање планиране су мере
стимулације послодавцима за свако новоотворено радно место. С обзиром на положај и традицију пољопривреде у нашој средини
процењено је да се стимулише и оснивање пољопривредних газдинстава која би се бавила повртарском, воћарском и сточарском
производњом, ова мера такође налази основу у Стратегији развоја општине Србобран.
SWOT анализа нивоа ризика на тржишту рада
S – снаге

W – слабости
Развијеност локалне заједнице и стање привреде
постојање стратегије развоја
а
неразвијена привредна структура(висок удео
највеће гране/грана у БДП)
активност савета за запошљавање
б
затварање предузећа
Демографска структура
висок удео младих у радној снази
а
висока просечна старост становништва
Квалификациона структура
писменост становништва
а
висок удео неквалификованих
б
непоклапање структуре квалификација и потреба
привреде
Стање на тржишту рада
висока мобилност радне снаге
а
висока стопа незапослености
спремност за рад незапослених
б
постојање дугорочне незапослености
в
висок удео младих међу незапосленима
Конкурентске локалне заједнице
техничке опремљености и постојања одговарајућ а
одсуство привлачења страних директних инвестиција
инфраструктуре (путна
мрежа, локални саобраћај, водовод и
сл.);
изграђене (тзв. слободне) зоне;
б
распарчаности/организованости привредника;
Ниво развијености приватног сектора
а
б
O – шансе
повећање производње
повећање просечне зараде
изградња инфраструктуре
Поједностављење процедуре за
започињање бизниса

недостатак средстава за инвестирање
неразвијеност локалног тржишта?

Т – опасности
Економска ситуација
а
инфлација
б
прекид ранијих економских односа
Услови пословања
а
висока каматна стопа
б
недостатак капитала за кредитирање
в

високи трошкови увођења нове технологије и виших
квалификација
г
Смањење броја радних места кроз пропадање нових фирми
Отварање нових радних места
привлачења страних директних инвестиција
отварања нових
предузећа;
развоја приватног сектора и
отварања нових радних места;
развоја сектора услуга; и
развоја пољопривреде.
Друге потенцијалне опасности

IV Циљеви и приоритети
У поступку дефинисања циљева и приоритета посебно је посвећена пажња групама и лицима који сносе већи ризик од
дугорочне незапослености, или је стопа њихове незапослености изнад просека.
На територији јединице локалне самоуправе свакако се појавио низ значајних проблема у вези са запошљавањем које
би требало решавати. Због ограничених ресурса (људи, време, новац, простор, техника и сл.) није могуће истовремено решавати
све проблеме. Из наведених разлога издвојени су приоритети по важности и хитности.
Уважавајући смернице и препоруке нове Европске стратегије 2020 за раст и развој, и реално стање на тржишту рада
Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања Републике Србије и одређени приоритети који ће се реализовати у
2014. години. У складу са дефинисаним општим циљевима кровних докумената ЛАПЗ дефинише следеће циљеве:
1.
2.
3.

повећање запослености,
улагање у људски капитал и
социјалну инклузију
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подстицање запошљавања приправника и стручна пракса
јавни радови од интереса за локалну самоуправу

Да би се остварили наведени циљеви одређени су приоритети политике запошљавања у општини Србобран:
1.
отварање нових радних места;
2.
подстицање самозапошљавања у области услужних делатности
V Програми и мере активне политике запошљавања
У НАПЗ за 2014. наведени су приоритетни програми и мере који ће се реализовати у 2014. години на националном
нивоу, у складу са овим документом и ЛАПЗ садржи програме и мере којима ће се решавати специфични кључни проблеми
локалног тржишта рада.
При опредељивању за програме и мере који ће бити реализовани у наредној години имали смо у виду шта је НАПЗ
предвиђено за суфинансирање средствима из републичког буџета
Предложени сет програма и мера јасно следи специфичне потребе препознате у региону, односно локалној заједници.
Приоритет бр 1. ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Програми, мере, активности:
• Програм доделе 10 субвенција послодавцима за отварање нових радних места.
Приоритет бр 2. ПОДСТИЦАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА У ОБЛАСТИ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Програми, мере, активности:
• Програм доделе субвенција у циљу самозапошљавања за 10 незапослених.
Приоритет бр. 3. ПОДСТИЗАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И СТРУЧНА ПРАКСА
Програми, мере, активности:
•
Стручна пракса за 6 особа са високом стручном спремом.
Приоритет бр. 4. ЈАВНИ РАДОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Програми, мере, активности:
•
11 запослених на пословима јавних радова од интереса за локалну самоуправу.
Приоритет бр. 5. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ ОБУКЕ И ОБРАЗОВАЊА
Програми, мере, активности:
•
Програми додатне обуке и образовања за 24 лица.
VI Праћење и оцена ефеката
Начин праћења и оцене ефеката
Како би се могло утврдити да ли планиране активне мере дају очекиване резултате одређено је:
• носилац праћења и мерења биће Комисија именована од стране председника општине Србобран и ЛСЗ;
• успех ће бити мерен на основу индикатора;
• подаци ће се преузимати од НСЗ и АПР-а.
VII Извори финансирања
За финансирање програма и мера ЛАПЗ биће обезбеђена средства:
• Из буџета Општине Србобран (4.500.000,00 динара );
• Из средстава буџета АП Војводине, преко филијала Националне службе за запошљавање (1.770.000,00 динара );
• Из средстава републичког буџета, преко филијала Националне службе за запошљавање (1.838.000,00 динара).

Програми, мере,
активности

Очекивани резултат

Индикатори

Носиоци активности рок

Програм доделе 10
субвенција послодавцима
за отварање нових радних
места

Запошљавање код
послодаваца, Запослено
10 радника на неодеђено
време

Број и структура
послодаваца корисника
субвенције. Број и
структура запослених уз
субвенцију послодавцу

НСЗ и ЛСЗ

Приоритет бр 1. ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Планирани извори финансирања

Средства
из буџета
РС

Буџет
локалне
заједнице

200.000

300.000

Средства
покрајине

200.000

Буџет
локалне
заједнице

300.000

Донаци
је,
кредит
ии
друго

Укупно

1.000.000

Програми, мере,
активности

Очекивани резултат

Индикатори
Носиоци активности
рок

Стручна пракса за 6 особa са
високом стручном спремом

6 особа завршило програм стручне
обуке

Број положених стручних испита

НСЗ и ЛСЗ

Индикатори

Носиоци активности
рок

НСЗ и ЛСЗ

Очекивани резултат

Програми, мере,
активности

Број и структура лица запослених уз једнократну исплату
субвенције у циљу самозапошљавања.
Број предузетника који су започели посао уз помоћ субвенције у
циљу самозапошљавања, а који још увек раде 6 месеци након
истека уговорне обавезе.

Повећан број запослених из категорије лица са евиденције НСЗ.

Програм доделе субвенција за самозапошљавање за 10
незапослених лица
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Средства
из буџета
РС

320.000

Средства
из буџета
РС

458.000

Буџет
локалне
заједнице

Буџет
локалне
заједнице

464.000

Средства
покрајине

480.000
320.000

Средства
покрајине

400.000

25.02.2014. Број 1

Приоритет бр 2. ПОДСТИЦАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА У ОБЛАСТИ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Планирани извори финансирања

Буџет
локалне
заједнице

Буџет
локалне
заједнице

406.000

Донац
ије,
кредит
ии
друго

Донац
ије,
кредит
ии
друго

Укупно

480,000
1.600.000

Приоритет бр 3. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И СТРУЧНА ПРАКСА

Планирани извори финансирања

Укупно

1.728.000
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Програми, мере,
активности

Очекивани резултат

Индикатори

Носиоци активности
рок

11 запослених на пословима јавних радова од
интереса за локалну самоуправу

11 особа запослено на пословима јавних радова

Повећан број јавних радова од интереса за
локалну самоуправу

НСЗ и ЛСЗ

Приоритет бр 4. ЈАВНИ РАДОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Планирани извори финансирања

Средства
из буџета
РС

750.000

Буџет
локалне
заједнице

900.000

Средства
покрајине

750.000

Буџет
локалне
заједнице

Донац
ије,
кредит
ии
друго

900.000

Укупно

3.300.000

Програми, мере,
активности

Очекивани резултат

Индикатори

Носиоци активности и
рок

Програм додатне обуке и образовања за 24 лица

24 лица завршило програм додатне обуке и
образовања

Број запослених након додатне обуке и
образовања

НСЗ и ЛСЗ

Приоритет бр 5. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ ОБУКЕ И ОБРАЗОВАЊА

Планирани извори финансирања

Средства
из буџета
РС

110.000

Буџет
локалне
заједнице

150.000

Средства
покрајине

100.000

Буџет
локалне
заједнице

120.000

Донац
ије,
кредит
ии
друго

Укупно

480.000
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21.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013.-исп. и 108-2013.), члана 15. Одлуке о буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени
лист Општине Србобран“, број:14/2013.), члана 2. став 1. тачка 26. 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 седници одржаној 20.02. 2014. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
14/2013), функција 110 – Резерве буџета, глава 2.14 – Резерве буџета, позиција 250, економска класификација 499 – Издвајања у сталну
буџетску резерву, одобравају се:
- за Имре и Клару Пашка, средства у износу од 468.600,00 динара, за санацију крова дворишног дела стамбеног објекта са
котларницом, који је изгорео у пожару.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за наведене намене и у друге сврхе се не могу користити.
3.Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 2.01. Општинска управа и ОЈП, 130 – Општинска управа и
ОЈП из буџета, позиција 19, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 468.600,00
динара.
4. Обавезују се Имре и Клара Пашка из Србобрана, да доставе детаљан извештај о коришћењу наведених средстава, након
реализације, а најкасније до 31.12.2014. године.
5. Ово Решење извршиће Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе Србобран.
6. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-28-1/2014-III
Дана: 20.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић,с.р.

22.
На основу члана 28. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник Републике
Србије“, број: 36/2009 и 88/2010) и тачке V Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање општине Србобран („Службени лист
општине Србобран“, број: 8/2006) и члана 56. став 1. тачка 9) Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број:
5/2008), председник општине Србобран донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
1. Мења се тачка 1. Решења о именовању чланова Локалног Савета за запошљавање Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број: 4/2013).
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Локалног Савета за запошљавање Општине Србобран:
* Шарчев Драган, члан, представник локалне самоуправе
* Црнојачки Сава, члан, представник репрезентативног синдиката.
За чланове Локалног Савета за запошљавање Општине Србобран, уместо разрешених чланова, ИМЕНУЈУ СЕ:
* ЧАЛЕНИЋ ЗОРАН, члан, представник локалне самоуправе,
* ШАНДИН ЗДРАВКО, члан, представник репрезентативног синдиката.
2. Измењена тачка 1. Решења о именовању чланова Локалног Савета за запошљавање Општине Србобран гласи:
„1. За чланове Локалног савета за запошљавање општине Србобран, на време од четири године, именују се
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ГРАДИНАЦ СЛОБОДАНКА
ЧАЛЕНИЋ ЗОРАН
ШАНДИН ЗДРАВКО
ЏЕКОВ ЂОРЂЕ
ПАЈДЛ БЕЛА

Функција у
Савету
Председник
Члан
Члан
Члан
Члан

Представник
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Репрезентативни синдикат
Удружење послодаваца
Национална служба за запошљавање

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Број: 02-2/2014-II
Дана: 10.02.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

23.
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, на основу
члана 8. става 1. и 4. Закона о легализацији објеката (“Службени гласник Републике Србије”, број: 95/2013), члана 11. Одлуке о
Општинској управи Србобран (“Службени лист Општине Србобран”, број: 10/2008, 2/2009, 13/2013 и 14/2013) и члана 192. Закона о
општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник Републике Србије“, број: 30/2010)
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
O ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Мења се тачка III став 1. Решења о образовању Комисије за вршење техничког прегледа објеката, који су изграђени на основу
издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу до дана ступања на снагу Закона о легализацији објеката (“Службени
гласник Републике Србије”, број: 95/2013), а који се користе без употребне дозволе ( '' Службени лист општине Србобран'' бр.
13/2013), тако што се иза тачке 5. додаје тачка 6. која гласи:
''6. Синиша В. Сретеновић дипл.инж.ел. са лиценцом бр. 350 1832 03 и другом лиценцом бр. 450 1795 03.''
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу Општине Србобран''.
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Број: 02-49/13-IV-01
Дана: 03.02.2014. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Зоран Чаленић, с.р.
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Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о другим изменама и допунама Статута Општине Србобран
Одлука о месним заједницама
Одлука о изменама Одлуке о општинским административним таксама
Одлука о студентским стипендијама
Одлука о додели једнократне помоћи студентима
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам Општине Србобран
Одлука о измени Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп непокретности којим располаже Општина Србобран
Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градског-приградског превоза путника
на територији Општине Србобран
Концесиони акт за поверавање обављања делатности градског-приградског превоза путника на територији
Општине Србобран
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - за поверавање обављања комуналне
делатности линијског превоза путника у градском-приградском саобраћају на територији Општине Србобран
Јавни позив за прикупљање понуда за концесију - за поверавање обављања комуналне делатности линијског
превоза путника у градском-приградском саобраћају на територији Општине Србобран
Одлука о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градскоприградског превоза путнка на територији Општине Србобран
Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путнка на
територији Општине Србобран
Решење о именовању директора Центра за социјални рад Општине Србобран
Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о именовању координатора канцеларије за младе
Решење о давању сагласности на Правилник о категоризацији спортских организација са територије Општине
Србобран
Решење о давању сагласности на Правилник о суфинансирању годишњих програма спортских организација и
других спортских субјеката са подручја територије Општине Србобран
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за запошљавање у Општини Србобран за 2014. годину
Локални акциони план за запошљавање у Општини Србобран за 2014. годину
Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Решење о измени Решења о именовању чланова Локалног Савета за запошљавање Општине Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за вршење техничког прегледа објеката и именовању чланова
Комисије

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
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