СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
__________________________________________________________________________________
Година XLVIII
_________Србобран, 29.10.2015.
___
_____
__Брoj: 17.
______________________________ _“Излази по потреби“_________________________________
132.
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, 7/2012 и 1/2014) и члана 83 став 1. Пословника Скупштине општине
Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 11/2015 – пречишћен текст) Скупштина општине
Србобран на 30. седници, одржаној 29.10.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ 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 Србобран“, број: 9/2012, 10/2013, 1/2014 и 8/2015) мења се тако што се у члану 3. Одлуке у тачки
25. уместо броја: “19,60” уписује број: “110,28”.
Члан 2.
У члану 4. Одлуке у тачки 11. уместо броја: “193,70” уписује број: “170,00”.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 464-22/2015-I
Дана: 29.10.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

133.
На основу члан 27. став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије", број:
72/2011, 88/2013 и 105/2014) члана 40. став 1. тачка 32. Статута Општине Србобран ("Службени лист
Општине Србобран", број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран
("Службени лист Општине Србобран", број: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран, на
30. седници одржаној дана 29.10.2015. године донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СРБОБРАНУ
Члан 1.
Општина Србобран приступа отуђењу непокретности у поступку прикупљања понуда.
Отуђује се непокретност из јавне својине и то: стан од једне собе - шупа за огрев број 2 корисне
површине 14 м2, а грађевинске површине 23 м2, којa се налази у приземљу породичне стамбене зграде стамбени објекат са шупом за огрев бр. 4 која је саграђена на парцели број 5027 К.О. Србобран, у улици
Карађорђева, уписана у листу непокретности број 5520 К.О. Србобран који је у јавној својини Општине
Србобран у 1/1 дела.
Члан 2.
Тржишна вредност једнособног стана наведеног у члану 1. ове Одлуке је 195.500,00 динара, односно
1.627,16 евра што представља и почетну цену у поступку отуђења, на основу процене Општинске управе
Србобран - Одељења за привреду буџет и финансије - Одсек за утврђивање и наплату изворних јавних
прихода Општине број: 46-18/2015–IV-03 од 18.08.2015. године.
Члан 3.
На основу ове Одлуке председник Општине Србобран објављује Оглас за отуђење нeпокретности
путем прикупљања понуда у складу са чланом 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, број: 24/2012 и 48/2015).
Оглас обавезно треба да садржи одредбу да је потребно положити депозит у износу од 20% од почетне
вредности као и обавезу најповољнијег понуђача да исплати купопродајну цену у року од 30 дана. Рок за
достаљања понуда је 15 дана од дана објављивања Огласа.
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Члан 4.
Поступак прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из члана 1. ове Одлуке спроводи
Комисија коју именује Општинско веће посебним Решењем.
Члан 5.
Након спроведеног поступка прикупљања понуда на Предлог Комисије из члана 4. ове Одлуке
Општинско веће доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача која се доставља свим учесницима у
поступку прикупљања писмених понуда.
Члан 6.
По коначности Одлуке o избору најповољнијег понуђача Уговор о отуђењу непокретности из јавне
својине закључује председник Општине Србобран.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Србобран".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 464-23/2015-I
Дана: 29.10.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

134.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 30. седници одржаној 29.10.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о раду за радну 2014/2015. годину
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду за радну 2014/2015. годину Установе за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран број: 434/2015 који је усвојио Управни одбор Установе за
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран на седници од 21.09.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 60-14/2015-I
Дана: 29.10.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

135.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008,
7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 30. седници одржаној 29.10.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Годишњи план рада за радну 2015/2016. годину
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада за за радну 2015/2016. годину Установе за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран број: 435/2015 који је донео Управни одбор Установе за
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран на седници од 21.09.2015. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 60-15/2015-I
Дана: 29.10.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

136.
На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007), члана 40. тачка 26. Статута општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број:
5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине Србобран на 30. седници одржаној
29.10.2015. године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена Општине Србобран у називу „Фудбалског савеза Општина
Бечеј - Србобран“.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 015-2/2015-I
Дана: 29.10.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

137.
На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”,
бр. 97/08, 53/10, 66/11 – УС, 67/13 – УС и 8/15 – УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), у поступку који се
води по службеној дужности против Зорана Дудварског из Турије, Змај Јовина 51, ради одлучивања о
постојању повреде Закона о Агенцији, 29. јуна 2015. године, Директор Агенције за борбу против корупције
доноси
РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да Зоран Дудварски, члан Општинског већа општине Србобран, поступа супротно
одредбама члана 27. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији на тај начин што истовремено, почев од 25. маја 2014.
године, обавља посао члана Савета месне заједнице Турија, чиме угрожава непристрасно вршење јавне
функције члана Општинског већа општине Србобран, па му се, на основу члана 51. став 1. Закона о Агенцији
за борбу против корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у „Службеном гласнику Републике
Србије” и у „Службеном гласнику општине Србобран”.
III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Зоран Дудварски, о чему ће Агенција за борбу
против корупције донети посебну одлуку.
Образложење
Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) је донела решење број 014-012-0000289/2014-11 од 16. јуна 2014. године којим је утврђено да Зоран Дудварски обављањем посла члана Савета
месне заједнице Турија (у даљем тексту: Савет) угрожава непристрасно вршење јавне функције члана
Општинског већа општине Србобран (у даљем тексту: Веће) и обавезан је да у року од 15 дана од дана
пријема решења престане са истовременим вршењем јавне функције члана Већа и обављањем посла члана
Савета и да о томе достави доказ Агенцији.
Решењем Одбора Агенције број 014-012-00-00358/2014-02 од 12. новембра 2014. године одбијена је
као неоснована жалба коју је Зоран Дудварски изјавио против наведеног решења.
Дописом од 12. јануара 2015. године, који је функционеру достављен 20. јануара 2015. године,
Агенција је позвала функционера да у накнадном року од три дана од дана пријема наведеног дописа
Агенцији достави доказе о томе да је престао са истовременим вршењем јавне функције члана Већа и
вршењем посла члана Савета, што именовани није учинио.
Против именованог је 19. фебруара 2015. године, по службеној дужности, покренут поступак за
одлучивање о постојању повреде одредаба члана 27. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији због тога што није поступио
по коначном решењу Агенције 014-012-00-00289/2014-11 од 16. јуна 2014. године, и није престао са
истовременим вршењем јавне функције члана Већа и посла члана Савета.
На основу наведеног, имајући у виду да члан Већа, поред осталог, предлаже статут, буџет и друге
одлуке и акте које доноси Скупштина, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
Скупштине, истовремено вршење јавне функције члана Већа и посла члана Савета је у супротности са
обавезама функционера да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне
функције и да избегава стварање односа зависности према лицу које би могло да утиче на његову
непристрасност у вршењу јавне функције, а која обавеза је прописана одредбама члана 27. ст. 2. и 3. Закона
о Агенцији. Ово стога што, с обзиром на надлежности Већа према месним заједницама на територији општине
Србобран, између јавне функције члана Већа и посла члана Савета, постоји однос зависности који је јавни
функционер у вршењу јавне функције дужан да избегава, јер се обављањем наведеног посла угрожава
непристрасно вршење јавне функције и поверење грађана у савесно и одговорно вршење наведене јавне
функције.
Приликом одлучивања о мери коју треба изрећи Зорану Дудварском узета је у обзир чињеница да
функционер није поступио по решењу Агенције број 014-012-00-00289/2014-11 од 16. јуна 2014. године и
није престао са истовременим вршењем јавне функције члана Већа и обављањем посла члана Савета, на који
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начин поступа супротно одредбама члана 27. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији, због чега је изречена мера јавног
објављивања препоруке за разрешење са јавне функције члана Већа као мера којом се у конкретном случају
испуњава сврха закона, те је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења применом одредбе члана 51.
став 1. Закона о Агенцији и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.
33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10) у вези са чланом 3. став 4. Закона о Агенцији.
Одлуке као у ставовима II и III диспозитива овог решења донете су применом одредбе члана 54.
Закона о Агенцији.
Број 014-012-00-00289/2014-11
Директор,
Татјана Бабић, с.р.
Решење је објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“ број: 77/2015 од 09.09.2015. године

Р.бр.
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