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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

___________________________________________
Година XLII                                    _________Србобран
_______________________________

 
39. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике 
Србије», број: 54/2009, 73/2010, 
142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3.
Србобран за 2019. годину (»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине 
Србобран, на 24.ванредној телефонској  седн
 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ
 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   201

општине Србобран», број: 26/18
из буџета, позиција 58, програмска класификација 0602 
класификација 499 – Средства резерве 
износу од 152.000,00 динара (С
реализације изградње трафо станице и електричне мреже у ванграђевинском подручју“ .

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела  5.
функција 130 - државни орган и
економска класификација 511-
подручју-на терет“ . 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије    Општине 
Србобран. 

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».

ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-195/2019-
Дана: 06.03.2019. године

40. 
На основу члана 69. став 3. Закона о 

Србије», број: 54/2009, 73/2010, 
142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3.
Србобран за 2019. годину (»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине 
Србобран, на 25. ванредној телефонској  седници, одржаној 12.03.2019. године, д о н о с и
 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ
 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   201

општине Србобран», број: 26/18
буџета, позиција 58, програмска класификација 0602 
класификација 499 – Средства резерве 
износу од 39.000,00 динара (Словима:
Саобраћајног пројекта привремене измене режима саобраћаја за време извођења радов
инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине на Беглуку у 
Србобрану- Мала Пијаца“. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела  
функција 130 - државни орган из буџета, позиција 
економска класификација 515

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________
_________Србобран, 21.03.2019.               ___     

_______________________________         __“Излази по потреби“______________

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике 
10, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 

др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3.
Србобран за 2019. годину (»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине 

телефонској  седници, одржаној 06.03.2019. године, д о н о с и

Р   Е   Ш   Е   Њ   E 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   201
26/18), раздео V  – Општинска Управа, функција 1

, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска 
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

динара (Словима: стопедесетдвединара и 00/100) за „За потребе 
реализације изградње трафо станице и електричне мреже у ванграђевинском подручју“ .
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела  5.

државни орган из буџета, позиција 70/3, програмска класификација 1501, 
- Изградња трафо станице и електричне мреже у ванграђевинском 

О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије    Општине 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК

-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
2019. године Радивој Парошки,с.р. 

 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике 
10, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013

др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3.
годину (»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине 

Србобран, на 25. ванредној телефонској  седници, одржаној 12.03.2019. године, д о н о с и

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

брених Одлуком о  буџету општине Србобран за   201
26/18), раздео V  – Општинска Управа, функција 1

, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска 
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

динара (Словима: тридесетдеветхиљада динара и 00/100) за „За израду 
Саобраћајног пројекта привремене измене режима саобраћаја за време извођења радов
инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине на Беглуку у 

Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела  
државни орган из буџета, позиција 47/36, програмска класификација 0602, 

економска класификација 515- израда Саобраћајног пројекта привремене измене режима 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

_________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 5. 

__“Излази по потреби“_______________________________ 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике 
, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 

др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине 
Србобран за 2019. годину (»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине 

ици, одржаној 06.03.2019. године, д о н о с и 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   2019. годину (»Службени лист 
Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге 

Локална самоуправа,  економска 
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

стопедесетдвединара и 00/100) за „За потребе 
реализације изградње трафо станице и електричне мреже у ванграђевинском подручју“ . 
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела  5. –Општинска Управа, 

70/3, програмска класификација 1501, 
Изградња трафо станице и електричне мреже у ванграђевинском 

О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије    Општине 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Радивој Парошки,с.р.  

буџетском систему (»Службени гласник Републике 
, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 

др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине 
годину (»Службени лист општине Србобран број 26/18), Општинско Веће општине 

Србобран, на 25. ванредној телефонској  седници, одржаној 12.03.2019. године, д о н о с и 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

брених Одлуком о  буџету општине Србобран за   2019. годину (»Службени лист 
Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из 

Локална самоуправа,  економска 
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

тридесетдеветхиљада динара и 00/100) за „За израду 
Саобраћајног пројекта привремене измене режима саобраћаја за време извођења радова на 
инвестиционом одржавању простора за привремено заузеће јавне површине на Беглуку у 

Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела  V –Општинска Управа, 
програмска класификација 0602, 

израда Саобраћајног пројекта привремене измене режима 



стр.бр.                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____         _21.03.2019.  Број 5 
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саобраћаја за време извођења радова на инвестиционом одржавању простора за привремено 
заузеће јавне површине на Беглуку у Србобрану- Мала Пијаца. 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије    Општине 
Србобран. 

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 400-217/2019-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 12.03.2019. године Радивој Парошки,с.р.  
 
 
41.  И С П Р А В К А 
 

Врши се исправка Програма Одржавања  јавних зелених површина на територији општине 
Србобран, објављена у „Службеном листу општине Србобран“, број 2/2019 од 25.01.2019.године, и 
то: 
 
Након објављивања Програма Одржавања  јавних зелених површина на територији општине 
Србобран за 2019 годину бр. 06-6-9/2018-III од 25.01.2019 године. Од стране оделења  Општинске 
управе Србобран надлежног за израду Програма смо обавештени да су начинили техничку грешку 
која се исправља и гласи: 
 
У  Програму Одржавања  јавних зелених површина на територији општине Србобран за 2019 годину 
бр. 06-6-9/2018-III од 25.01.2019 године.у члану 3 у тачки 1)              
Иза речи “Укупан број жардињера: “ уместо броја “90” уписује се број “82” а иза речи” Укупно 
површина:”  уместо броја “80,00” уписује се број “27.00” .У тачки 2) истог члана  иза речи “Број 
жардињера:” број “3” се брише”, а иза речи  “Укупна површина:” уместо броја “21,89” уписује се 
број “19,25”.  У истом члану,  у дну табеле,  уместо речи и броја “Укупно (са површинама 
жардињера) 23.323” уписује се “Укупно  “31.006”. 
 
 
 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 
Данка Васиљевић, с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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: Данка Васиљевић 
www.srbobran.rs 

Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши  
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4 

 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

39 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 83 
40 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 83 

 ИСПРАВКА  

41 
Исправка Програма Одржавање  јавних зелених површина на територији општине 
Србобран 
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