СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
__________________________________________________________________________________
Година XLVIII
_________Србобран, 17.07.2015.
___
_____
__Брoj: 12.
______________________________ _“Излази по потреби“_________________________________
94.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -исп., 108-2013 и 142/2014), члана 16.
Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 20/2014 и
8/2015), 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 30. ванредној телефонској седници одржаној 19.06.2015.
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 2015. годину (»Службени лист
општине Србобран», број: 20/2014 и 8/2015), глава 4.02 – Резерве буџета, функција 110 – Извршни и
законодавни органи, позиција 52, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,
економска
класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
1.500.000,00 динара (Словима: једанмилионпетстотинахиљада и 00/100 динара) Општинској Управи и
Правобранилаштву Општине Србобран.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 4.01 –Општинска Управа и
Правобранилаштво Општине Србобран из буџета, функционална класификација 130 – Општинска Управа и
Правобранилаштво Општине Србобран, позиција 35/1,
програмска класификација 0602 –функционисање
локалне самоуправе, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе – за плаћање таксе при увозу
четири аутобуса из Италије – у износу од 1.500.000,00 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: 400-102/2015-III
Дана: 19.06.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

95.
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013 и 142/2014), члана 59.
и 79. Статута Општине Србобран ( „Службени лист Општине Србобран“ број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана
2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ број: 2/2009), и члана
15. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“ број: 20/2014 и
8/2015) Општинско веће на 31. ванредној седници одржаној 30.06.2015. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2015. ГОДИНУ
I
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
20/2014 и 8/2015) врши се промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. став 1. Закона о
буџетском систему, према следећем

Позиција

Економска
класификација

262
276

481
481

О п и с

Дотације спортским удружењима
Дотација града домаћина за 11. СОРВ
УКУПНО:

Претходно
предложено

7.000.000,00
4.000.000,00
11.000.000,00

Новоутврђени
износ

6.300.000,00
4.700.000,00
11.000.000,00
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II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-108/2015-III
Дана: 30.06.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

96.
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013 и 142/2014), члана 59.
и 79. Статута Општине Србобран ( „Службени лист Општине Србобран“ број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана
2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ број: 2/2009), и члана
15. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“ број: 20/2014 и
8/2015) Општинско веће на 31. ванредној седници одржаној 30.06.2015. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Одлуци о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
20/2014 и 8/2015) врши се промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. став 1. Закона о
буџетском систему, према следећем

Позиција

Економска
класификација

17
36

421
485

О п и с

Претходно
предложено

Новоутврђени
износ

Стални трошкови
Накнада штете нанете од стране државних органа
УКУПНО:

8.000.000,00
1.600.000,00
9.600.000,00

8.700.000,00
900.000,00
9.600.000,00

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-108-1/2015-III
Дана: 30.06.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

97.
На основу члана 26. став 1. тачка 4. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“, број: 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 16. став 1. Закона о становању („Службени
гласник Републике Србије“, број: 50/91, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001,
101/2005 и 99/2011), члана 3. став 1. тачка 13. Одлуке о одређивању органа Општине Србобран надлежних
за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2015), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће на 55. седници одржаној
16.07.2015. године донело је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЋАКИЋ РУЖИЦЕ ИЗ СРБОБРАНА ЗА ОТКУП СТАНА У СРБОБРАНУ, УЛИЦА
ШУМАДИЈСКА БРОЈ 18
1. УСВАЈА СЕ захтев Ћакић Ружице из Србобрана, улица Шумадијска број 18, за откуп стана – породичне
стамбене зграде која се састоји од: три собе, кухиње са трпезаријом, ходника, дегажмана и купатила
површине 100 м2 и помоћне зграде површине 31 м2 , а које су изграђене на парцели број: 1680, земљиште под
зградом и објектом 100 м 2, земљиште под зградом објектом 31 м2 и земљиште уз зграду објекат површине 372
м2, а што чини укупну површину парцеле од 503 м2 , као и откуп парцеле број 1681, њива 1. класе површине
1.086 м2 и парцеле број: 1682, њива 1. класе површине 826 м2, све уписано у лист непокретности број: 4826
К.О. Србобран као јавна својина Општине Србобран у 1/1 дела.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да уговорна цена за плаћање у ратама, утврђена са стањем на дан поднетог захтева за
откуп стана – 03.12.2014. године – и усклађена са стањем у првом плугодишту 2015. године, у износу од
3.712,31 Евра или 448.492,34 динара (словима: четиристотинечетрдесетосамхиљадачетиристотинедеведесетдва и 34/100) за објекте (стан и помоћни објекат) и износ од 724.500,00 динара (словима:
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седамстотинадвадесетчетири-хиљадепетстотина и 00/100) за грађевинско земљиште за парцеле 1680, 1681 и
1682, што укупно износи 1.172.992,34 динара (словима: једанмилионстоседамдесетдвехиљадедеветстотинадеведесетдва и 34/100), на период отплате од 25 година или 300 месеци, па се обавезује предлагач да
месечне отплатне рате у износу од 3.909,97 динара исплаћује у 300 месечних рата на рачун Општине
Србобран до десетог у месецу за претходни месец, почев од наредног месеца од дана закључења Уговора о
откупу стана који се закључује на основу ове Одлуке.
3. Месечна отплатна рата из претходне тачке усклађује се шестомесечно у периодима јануар – јун,
односно јул – децембар са кретањем потрошачких цена у Републици Србији, а највише до висине раста
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици за обрачунски период.
4. Уколико подносилац захтева из оправданих разлога не може да отплаћује дуг, због губитка редовних
прихода које је имао он и чланови његовог породичног домаћинства који са њим станују, примењује се члан
26. Закона о становању, односно раскида се уговор о откупу стана и стиче се сусвојина на делу стана
сразмерно броју отплаћених рата у односу на укупан број уговорених рата, у ком случају подносилац захтева
наставља да користи стан у својству закупца стана у јавној својини на неодређено време на делу стана на
коме није стекао сусвојину.
5. Овлашћује се председник Општине Србобран, Зоран Младеновић да у име Општине Србобран закључи
уговор из тачке 2. ове Одлуке.
6. Уговор о отуђењу непокретности из тачке 1. ове Одлуке закључује се по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Општине Србобран.
7. О извршењу ове Одлуке стараће се надлежна одељења Општинске управе Србобран, а средства од
откупа се користе у складу са чланом 27. Закона о становању.
8. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
Образлож ење
Правни основ за доношење ове Одлуке о усвајању захтева за откуп стана је члан 16. Закона о становању
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 50/91, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98,
26/2001, 101/2005 и 99/2011) којим је утврђена обавеза имаоца права располагања да носиоцу станарског
права, односно закупцу стана омогући откуп стана, а чланом 3. став 1. тачка 13. Одлуке о одређивању органа
Општине Србобран надлежних за одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у
јавној својини Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2015) је утврђено да
Општинско веће одлучује по захтевима за откуп стана.
Ћакић Ружица се обратила са захтевом за откуп стана најпре 06.02.2013. године на основу Уговора о
закупу стана број: 360-5/96-III-01 од 19.12.1996. године, који је измењен Анексом Уговора од 06.10.2011.
године. Од Агенције за реституцију и Дирекције за имовину Републике Србије су затражене информације о
постојању захтева за реституцију предметне непокретности, те смо од Агенције за реституцију добили
информацију да не постоји захетв за реституцију али да рок за подношење захтева истиче 01.03.2014. године.
Након истека рока поново је упућен захтев Агенцији те је добијена информација да нема поднетог захетва.
Подносилац захтева је допунила документацију 18.12.2014. године, те прецизирала захтев 02.06.2015.
године.
Подносилац захтева је накнадно доставила уверење Републичког геодетског завода – Службе за катастар
непокретности – да нема уписаних непокретности на територији Општине Србобран као и оверену изјаву
сведока да нема одговрајући стан у својини.
Процену вредности стана и помоћног објекта извршила је Комисија за процену прометне вредности
непокретности у државној и јавној својини те је Записником број: 462-2-3/14-II од 27.04.2015. године
утврђена тржишна вредност од 3.712,31 Евра или 448.492,34 динара.
Тржишна вредност предметних парцела – грађевинског земљишта је утврђена од стране Министаства
финансија – Пореске управе – Експозитуре Србобран проценом заведеном под бројем: 233-464-0800010/2015-И2ЦОЕ од 30.03.2015. године у укупном износу до 724.500,00 динара.
Подносилац захтева се изјаснила да жели да стан откупи са плаћањем на рате и то на период од 25
година, као и да је предмет захтева и грађевинско земљиште које је и предмет закупа, односно поред парцеле
на којој се налази објекат и парцеле 1681 и 1682. Увидом у фотокопију зкњ.ул.бр. 6501 К.О. Србобран
констатовано је да све три парцеле чине једно земљишнокњижно тело, тј. да чине једну економску целину.
Увидом у катастарски операт констатовано је да се парцеле 1681 и 1682 налазе иза парцеле број 1680, да
парцела 1682 излази на реку Кривају, те да нема приступног пута и једини пут је улица Шумадијска. Чланом
2. тачка 20. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број: 72/009, 81/2009 –
испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014) је утврђено да је грађевинска парцела део грађевинског земљишта са приступом
јавној саобраћајној површини која је изграђена или планирана за изградњу. Парцеле 1681 и 1682 немају
приступ јавној саобраћајној површини те са тог аспекта не могу бити грађевинске парцеле.
Чланом 19. Закона о становању је утврђено да је рок отплате код откупа стана 40 година, а може и краће
ако се са тим сагласи купац, што је у овом случају уз сагласност купца 25 година, те се до отплате у целини
ставља хипотека.
Након доношења ове Одлуке стећи ће се услови за закључење уговора о откупу стана.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-2/13-2015-III
Дана: 16.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

стр.бр. 237
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98.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012 и
14/2015), тачке 5. Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом („Службени
лист Општине Србобран“, број: 4/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број: 404-59-10/2015-IV од
06.07.2015. године, Општиско веће Општине Србобран на 55. седници одржаној 16.07.2015. године донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРИБАВЉАЊА ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У ЈАВНУ СВОЈНУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН - ЈН 15/2015
Предмет набавке је прибављање у јавну својину Општине Србобран, непосредном погодбом, 9877/99000
дела непокретности и то: објекта, зграде угоститељства површине 431 м2, земљиште уз зграду површине 500
м2 и њиве 1. класе површине 59 м2, које се налази на парцели број 191 укупне површине 990 м2 и која је
уписана у листу непокретности број: 2197 КО Турија,
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачима:
Р.бр.

Име и презиме

Број понуде

Датум
понуде

Сувласнички
удео

1.
2.
3.
4.

Лазар Николић, Београд, Ломина 47
Владимир Рајков, Нови Сад, Милана Ракића 16
Ружица Николић, Сомбор, Првомајски булевар 9
Даниел Николић, Нови Сад, Максима Горког 61

404-59-4/2015
404-59-5/2015
404-59-6/2015
404-59-7/2015

28.05.2015.
28.05.2015.
28.05.2015.
01.06.2015.

1608/99000
3215/99000
1723/99000
1608/99000

Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
Образлож ење
1) Назив и адреса наручиоца: Општина Србобран, Србобран, Трг слободе 2
2) Предмет јавне набавке, подаци из плана набавке и процењена вредност јавне набавке:
а) Предмет јавне набавке

б) Подаци из плана набавке

в) Процењена вредност јавне
набавке износи

Набавка добара: Непокретности Партија 1 Откуп сувласничког дела
Велике кафане у Турији
* Број набавке 15/2015,
врста поступка – преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда,
* Финансирање јавне набавке мале вредности обезбеђено је: Одлуком
о буџету Општине Србобран за 2015. годину, економска класификација
511, позиција 39 – Откуп сувласничког дела Велике кафане у Турији,
* Број набавке у Плану набавки за 2015 годину: 1.1.5
500.000,00

3) Наручилац је дана 21.05.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 15/2015 број: 404-59-2015-IV, на
основу Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом („Службени лист Општине
Србобран“, број: 4/2015) и сагласности Управе за јавне набавке број: 404-02-1226/15 од 29.04.2015. године.
4) На основу позива за подношење понуда, који је објављен на Порталу управе за јавне набавке и на
интернет страници Општине Србобран, и на основу позива упућеног понуђачима, Наручилац је прибавио 4
понуде, од следећих понуђача:
Р.бр.

Број под којим је
понуда заведена

1.
2.
3.
4.

404-59-4/2015
404-59-5/2015
404-59-6/2015
404-59-7/2015

Назив или шифра
понуђача

Лазар Николић
Владимир Рајков
Ружица Николић
Даниел Николић

Датум пријема

Час

28.05.2015.
28.05.2015.
28.05.2015.
01.06.2015.

08:10
08:11
08:12
08:30

Неблаговремених понуда није било.
Николић Мирко као сувласник у делу 1723/99000, није доставио понуду.
5) Комисија за јавне набавке спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну јавну набавку
дана 01.06.2015. године, те је одмах након поступка отварања понуда, организован и поступак преговарања.
Међутим, будући да понуђачи, односно њихови овлашћени представници, нису присуствовали преговарачком
поступку сматра се њиховом коначном ценом, цена која је наведена у достављеној понуди.
На основу наведеног Комисија за јавне набавке је дана 06.07.2015. године саставила Извештај о стручној
оцени понуда у коме је констатовала следеће:
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6) Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Неодговарајућих или неприхватљивих понуда нема.
7) Критеријуми за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Додела уговора извршена је сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом.
Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа понуђена цена.
Р.бр.

1.
2.
3.
4.

Назвив понуђача

Лазар Николић
Владимир Рајков
Ружица Николић
Даниел Николић

Понуђена цена

73.109,90
146.315,04
78.398,04
73.115,55

8) Назив понуђача којима се додељује уговор:
По спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатује се да су понуде, које су одговарајуће,
прихваљиве и понуде са најнижом ценом, дали понуђачи:
Лазар Николић, Владимир Рајков, Ружица Николић и Даниел Николић, те се односи Одлука као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Рапубличкој
комисији, који предаје Наручиоцу, у року од 5 дана од дана пријама исте.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 404-59-11/2015-III
Дана: 16.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

99.
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, 7/2014 и 1/2014),
члана 2. тачка 10. и члана 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“ број 10/2008)
и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службрни лист Општине Србобран“.
број: 2/2009), Општинско веће на 54. седници одржаној дана 17.07.2015. године донело је
УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ УТВРЂЕНОГ ПОСЕБНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА (ПЕШАЧКА ЗОНА) У УЛИЦИ ЈОВАНА
ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА У СРБОБРАНУ
1. Овим Упутством утврђује се начин реализације члана 2а. Одлуке о општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима на територији Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
10/2014 и 14/2015) за посебан режим саобраћаја у улици Јована Јовановића Змаја у Србобрану (у даљем
тексту: пешачка зона).
2. У члану 2а. наведене Одлуке, утврђен је посебан режим саобраћаја за улицу Јована Јовановића Змаја пешачка зона.
3. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ у складу са чланом 2а. Одлуке може да
одобри пролаз, односно пролаз и заустављање власницима односно корисницима моторних возила у пешачкој
зони (у даљем тексту: Дирекција) и то:
- путничким возилима чији власници станују у пешачкој зони, за једно или више возила, у периоду од
00,00 до 24,00 часа, без задржавања на коловозу;
- возилима којима се врши снабдевање предузећа, радњи и угоститељских објеката, у периоду од 23,00 до
10,00 часова, као и у периоду од 14,00 до 17,00 часова, и сопственим возилом или на основу уговора о
снабдевању, за највише два возила по предузећу, радњи односно угоститељском објекту;
- путничким возилима инвалида, дистрофичара и лица сродних оболења код којих постоји телесно
оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремтета од 60 и више процената, и којима возило
служи за личну употребу у периоду од 00,00 до 24,00 часа;
- возилима јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Општина Србобран, и јавних
предузећа чији је оснивач Република Србија, којима се врше интервенције, уз радни налог, у периоду од
00,00 до 24,00 часа;
- возилима здравствених установа, којима се врше интервенције у периоду од 00,00 до 24,00 часа;
- специјалним возилима за превоз новца, у периоду од 8,00 до 19,00 часова;
- специјалним возилима за пренос вредносних папира и поштанских пошиљки у периоду од 23,00 до 9,00
часова;
- путничким возилима свештених лица која имају црквене објекте и службене просторије у пешачкој зони
у периоду од 00,00 до 24,00 часа;
- возилима за потребе селидбе у периоду од 07,00 до 17,00 часова
- возилима за потребе грађења, извођења радова и адаптације објеката, у време извођења радова у
периоду од 8,00-16,00 часова;
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- возилима за потребе одржавање свечаности, приредби и других манифестација у периоду од 24 сата пре
почетка и 24 сата након окончања свечаности, приредбе, манифестације.
Одобрење из става 1 издаје ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ на захтев
станара, власника пословних простора, учесника свечаности, приредби и других манифестација.
Одобрење се издаје на период не дужи од 6 месеци.
Уз захтев за издавање одобрења достављају се докумената:
- за физичка лица: фотокопије листа непокретности, саобраћајне дозволе, возачке дозволе и личне карте;
- за правна лица: фотокопија регистра АПР и саобраћајне дозволе, уговор о закупу пословног простора,
уговор о превозу робе;
- инвалидна лица и лица са сметњама у физичком и психичком развоју: фотокопија личне карте и доказ о
инвалидности, односно посебним потребама.
4. Саставни део Одобрења из тачке 3. овог Упутства је и конролна картица која садржи: број и датум
издавања одобрења име и презиме, односно назив имаоца одобрења, регистарску ознаку возила за које је
издато одобрење, време трајања одобреног уласка у пешачку зону и серијски број контролне катице.
Ималац одобрења из тачке 3 овог Упутства дужан је да:
- користи контролну картицу приликом уласка односно изласка возила из пешачке зоне у складу са
условима наведеним у одобрењу;
- контролну картицу постави у леви доњи угао ветробранског стакла, са унутрашње стране возила, за
време док се возило налази у пешачкој зони;
- овлашћеном лицу стави на увид одобрење из тачке 3. овог Упутства.
5. Одобрење престаје да важи пре истека периода за који је издато, ако ималац одобрења не користи
контролну картицу у складу са условима наведеним у одобрењу.
У случају из става 1. ове тачке, контролна картица за улазак у пешачку зону постаје неважећа.
О престанку важења одобрења одлучује ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ по
службеној дужности, на основу записника комуналног инспектора и пољопривредно комуналног надзорника о
утврђеној неправилности у његовом коришћењу.
6. Забрањено је паркирање и кретање брзином већом од 20км/час, возилима за која је издато одобрење
за пролаз, односно пролаз и заустављање у пешачкој зони.
7. Послове инспекцијског надзора над спровођењем овог Упутства и одобрења издатих на основу овог
упутства, обавља Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине преко
комуналног инспектора.
8. Одобрење и контолне картице издате на основу овог Упутства важеће су до истека периода на које су
издате.
Имаоци одобрења и контролних картица из става 1. ове тачке, дужни су да исте у року од три дана од
дана истека рока на које су издате, врате ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран.
9. Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Србобран“.
10. Ово Упутство објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-59/2015-III
Дана: 17.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.

100.
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014), члана 59. и
79. Статута Општине Србобран ( „Службени лист Општине Србобран“ број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 2.
и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 66. став 1.
Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ број: 2/2009), и члана
15. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“ број: 20/2014 и
8/2015) Општинско веће на 55. редoвној седници одржаној 17.07.2015. године донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2015. ГОДИНУ
I
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“, број:
20/2014 и 8/2015) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 61. став 1. Закона о
буџетском систему, према следећем

Позиција

Економска
класификација

278/1
36

481
485

О п и с

Претходно
предложено

Новоутврђени
износ

Дотације удружењу Спорт за све 2014
Накнада штете нанете од стране државних органа
УКУПНО:

1.020.000,00
900.000,00
1.920.000,00

1.320.000,00
600.000,00
1.920.000,00
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II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине
Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-114/2015-III
Дана: 17.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Зоран Младеновић, с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015.
годину
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015.
годину
Одлука о усвајању захтева Ћакић Ружице из Србобрана за откуп стана у Србобрану, улица
Шумадијска број 18
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке прибављања непокретности у јавну
својину Општине Србобран - ЈН 15/2015
Упутство о спровођењу утврђеног посебног режима саобраћаја (пешачка зона) у улици
Јована Јовановића Змаја у Србобрану
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015.
годину

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
Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши
„Академија Оксфорд“, Јагодина, Кнегиње Милице 21
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