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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
____________________________________________________________________________________ 
Година XLI                              _________Србобран, 04.09.2018.               ___     _____             __Брoj: 18. 
_________________________________“Излази по потреби“__________________________________ 

 
135. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 
129/2007 и 83/20147), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
11/2017- пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“, број: 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 5. Одлукe о прибављању   непокретности у 
јавну својину непосредном погодбом   („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2016 и 17/2018), 
Општинско веће на 54. седници одржаној 04.09.2018. године донoси 

 
О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 
1. Овом Одлуком врши се измена Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном 

погодбом Општинског већа број464-7/2016-III  од 13.09.2016. године) тако што се  тачка 3 мења и сада гласи: 
“3. Износ сувласничког дела који  општина  треба  да плати сувласнику ради прибављања у јавну својину  

је 5.000,00Еура  за сувласнички део објекта. Наведена вредност непокретности се исплаћује сувласнику у 
динарској противвредности  након закључења уговора  у року од 15 дана  по средњем курсу Народне  Банке 
Србије на дан исплате  на рачун адвоката Бајић Драга на основу  специјалне пуномоћи  оверене од стране  
Јавног  бележника Републике Венецуеле  ( са подацима на шпанском) дана 16,11.2017. године  број 046 том 
0301  и оверен од стране Министарства народне власти за иностране послове Републике Венецуеле-  
Канцеларија за конзуларне односе - Апостиле  дана  02,05.2018. гоине,.  број  00989329 (са подацима на 
шпанском) са овереним преводом судског преводиоца  за шпански језик Ксеније Шуловић из Новог Сада”. 

 
2.Тачка 4 Одлуке се мења и гласи: 
 
“4.Основ за доношење ове Одлуке је Одлука  о прибављању   непокретности у јавну својину непосредном 

погодбом   („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2016 и 17/2018).” 
 
3.Тачка 5 Одлуке се мења и гласи: 
 
“5.На основу ове Одлуке лице из тачке 1 ће са општином Србобран закључити уговор о отуђењу 

сувласничког дела непокретности из тачке 1 ове Одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке,и то 
за продавца понуђачана основу  Специјалне пуномоћи оверене од стране  Јавног  бележника Републике 
Венецуеле  ( са подацима на шпанском) дана 16,11.2017. године  број 046 том 0301   и оверен од стране 
Министарства народне власти за иностране послове Републике Венецуеле-  Канцеларија за конзуларне односе 
- Апостиле  дана  02,05.2018. гоине,.  број  00989329( са подацима на шпанском) са овереним преводом 
судског преводиоца  за шпански језик Ксеније Шуловић из Новог Сада са специјалним пуномоћником 
адвокатом  Драгом Бајић  из Србобрана Ј.Ј. Змај број 16 ,  а у противном, ако продавац- понуђач у том року не 
приступи да закључи уговор, сматраће се да је одустао од понуде за продају.” 

 
4.Тачка 6 Одлуке се мења и гласи: 
 

“6. У име општине Србобран Уговор o  прибављању непокретности закључује  председник општине 
Србобран Радивој Парошки.” 

 
5.О извршењу ове Одлуке стараће се Општинска управа Србобран.  
 
6  Ова Одлука се доставља Правобранилаштву општине Србобран. 
 
7. Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Србобран” 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Србобран је дана 23.08.2018 године донела Одлуку о о измени Одлуке 
о прибављању сувласничког дела  непокретности у јавну својину уСрбобрану у Карађорђева 
бр.19 и то: 3/6 дела објекта, породично стамбене зграде и земљиште под зградом објектом 
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површине 154 м2, саграђене на парцели број   5033/2 укупне површине 154m2  која је уписана у 
листу непокретности број 8369 КО Србобран којом је извршена  измена у делу који се односи на 
лице овлашћено за потписивање Уговора испред општине Србобран. 

Од стране понуђача накнадно је достављено друго овлашћење за потписивање Уговора у 
име продавца  што је такође условило потребу за изменом Одлуке. 

Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда 
у даљем тексу: Комисија) је дана 01.09.2016. године разматрала понуду и документацију 
доставњену уз понуду за закључење уговора непосредном погодбом достављеном од стране 
Продановић Јована из Венецуеле. 

Комисија је констатовала да је достављена сва потребна документација као и да је 
понуђена цена испод тржишне цене утврђене од стрене  Локалне пореске адмоинистрације  
Општинске управе Србобран  број 46-21/2016-IV-03 од 12.05.2016.  

Тржишна   вредност предметниог објекта  није измењена у односу на раније утврђену од стране 
Локалне пореске адмоинистрације  Општинске управе Србобран  број 46-21/2016-IV-03 од 
12.05.2016. године у износу  17.710,00 еура  за објекат у целини, односно тржишна вредност 
дела непокретности који је предмет прибављања износи 8.855,00 еура.што је потврђено 
Информацијом Локалне пореске адмоинистрације  Општинске управе Србобран  број 464-
117/2018-IV-03 од 08.08.2018. године , и што је веће  од понуђеног износа  од 5.000,00 еура.  
Комисија,  је по спроведеном поступку непосредне погодбе Општинском Већу Општине Србобран 
предлажила  доношење Одлуке о прибављању 3/6 дела  непокретности која се налази у 
Србобрану Карађорђева бр. 19 и то објекта породично стамбене зграде и земљиштепод зградом 
површине 154 м2, која је саграђена на парцели број 5033/2 к.о.Србобран, уписана у листу 
непокретности број 8369   к.о.  Србобран и који је у  својини понуђача Продановић Јована из 
Венецуеле ВенецуелеAvenida Anzoatequi Quinta Bety  JMБГ 29 10951181513у 3/6 дела по 
понуђеној цени од 5.000 Еура 
 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 06-88-6/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
136. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број: 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 59. Статута Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“ број: 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38. 
Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“ број: 10/2008 и 10/2017) и 
члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“ број: 2/2009 и 11/2017), Општинско веће на 54. седници одржаној 04.09.2018.године 
донело је 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
Члан 1 

У правилнику о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским 
заједницама које делују на територији општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” 
број 21/2014), у даљем тексту: Правилник, мења се члан 4. тако да сад гласи: 

 
“II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 4 

 Основни услови за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање 
програма су: 

- да је црква, односно верска заједница уписана у Регистар цркава и верских заједница при 
Министарству надлежном за послове вера, 

- да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Србобран. 
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Изузетно, програм се може реализовати ван територије општине Србобран из оправданих 
разлогау случајевима више силе као и заштите људских и мањинских права и хуманитарних 
програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе. 

У случају из става 2. овог члана, средства се могу доделити и цркви, односно верској 
заједници која је учествовала на конкурсу, а нису јој додељена средства по конкурсу, у висини 
до највише 150.000,00 динара и то уколико су у буџету општине за текућу годину остала 
нерасподељена средства за финансирање/суфинансирање пројеката верских заједница.” 

 
Члан 2 

Мења се члан 6. Правилника, тако да сад гласи: 
 

“Члан 6 

 Средства се могу доделити за обављање градитељске, добротворне и научне делатности 
цркава и верских заједница, а нарочитоза: 

1. инвестиционе радове на црквеним објектима, 
2. обновупостојећих црквених објекатакоји су безобнове дужи временски период, а посебно 

црквених објеката који су споменици културе, 
3. обнову парохијских домова и верских објеката-споменика, 
4. уређење и ревитализацију простора верских гробаља, 
5. израду и обнову икона,верских и сакралних предмета, 
6. стављање нових фасада и кречење црквених објеката, 
7. обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима, 
8. санирање влаге на црквеним зидовима, 
9. изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката, 
10. организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи, 
11. организовање црквених манифестација, 
12. научна истраживања везана за цркву. 

 Програм за који се доделе средства, мора се реализовати до краја текуће буџетске 
године.” 

Члан 3 
Meња се члан 7. Правилника, тако да сад гласи: 
 

“IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 7 
 Јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања/суфинансирања пројеката цркава и 

верских заједница расписује председник општине Србобран.” 
 

Члан 4 
У члану 8. Правилника, мења се став 2, тако да сад гласи: 
 

 “Комисија има председника, заменика председника и пет чланова.” 
  

Члан 5 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном листу 

Општине Србобран". 
 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 06-88-12/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
137. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” 
број: 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 59. Статута општине 
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Србобран ("Службени лист општине Србобран" број: 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38. 
Одлуке о Општинском већу ("Службени лист општине Србобран", број 10/2008 и 10/2017) и члана 
66. став 1. Пословника Општинскoг већа општине Србобран ("Службени лист општине Србобран” 
број 2/2009 и 11/2017), Општинско веће општине Србобран на 54. седници одржаној дана 
04.09.2018. године, доноси 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 
Члан 1 

Правилником о условима и начину коришћења мобилних телефона у органима општине 
Србобран (у даљем тексту: Правилник), уређује се право на коришћење, начин и време 
коришћења службених мобилних телефона са припадајућом картицом и претплатничким бројем 
изабраних и постављених лица у органима општине Србобран и запослених у Општинској управи 
Србобран, у циљу благовременог и ефикасног извршавања службених послова из оквира права и 
дужности Општинске управе, поверених послова Републике и доступности корисника мобилног 
телефона у свако време за службене потребе.  

Право на коришћење службеног мобилног телефона је право корисника на доделу 
мобилног телефона са припадајућом картицом и претплатничким бројем.  

Службена картица са претплатничким бројем за приватни мобилни телефон, може се 
доделити запосленом на основу одобрења начелника Општинске управе.  

 
Члан 2 

Право на коришћење службеног мобилног телефона и службене картице, под условима 
прописаним овим Правилником имају изабрана и постављена лица у органима Општине и 
запослени у Општинској управи Србобран.  

 
Члан 3 

Право на коришћење службеног мобилног телефона имају изабрана лица у органима 
Општине и то:  

 председник Општине, 
 председник Скупштине општине,  
 заменик председника Општине,  
 заменик председника Скупштине општине,  
 чланови Општинскoг већа.  
 

Члан 4 
 Право на коришћење службеног мобилног телефона имају постављена лица:  

 начелник Општинске управе,  
 заменик начелника Општинске управе, 
 секретар Скупштине општине, 
 Правобранилац општине,  
 Помоћници председника општине. 
 

Члан 5 
Право на коришћење службеног мобилног телефона у Општинској управи имају 

руководиоци унутрашњих организационих јединица, запослени који раде на терену, запослени 
чија је природа посла таква да постоји потреба да је у свако време доступан грађанима и другим 
сарадницима у Општинској управи.  

Начин и условe коришћења мобилног телефона за запослене у Општинској управи уредиће 
начелник Општинске управе посебном одлуком. 
 

Члан 6 
Службени мобилни телефон користи се искључиво за службене потребе. 
Корисник службеног мобилног телефона је дужан да буде доступан на службени мобилни 

телефон у свако доба. 
Корисник службеног мобилног телефона дужан је да одржава мобилни телефон у 

исправном стању. 
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Члан 7 
Пре давања на коришћење службеног мобилног телефона изабрано, именовано, 

постављено и запослено лице је дужно:  
 да потпише потврду о примљеном службеном мобилном телефону и картици;  
 да да писмену изјаву, којом се саглашава да му се износ који за његов 

претплатнички број буде исказан на рачуну, а за који није имао основ за трошење, 
наплати обуставом од плате.  

 
Члан 8 

Корисник службеног мобилног телефона, има право на коришћење следећих услуга: 
- позиви ка мрежама свих мобилних оператера и фиксним линијама у земљи, 
- смс поруке, 
- интернет саобраћај - по брзини за коју мобилни оператер - пружалац услуге изабран у 

поступку јавне набавке, одобрава бесплатно коришћење. 
Услуге наведене у ставу 1. овог члана, корисник службеног мобилног телефона може 

користити неограничено. 
Члан 9 

Сва лица која имају право на коришћење службених мобилних телефона, имају право на 
коришћење услуге плаћања паркинга - као коришћења посебног сервиса који се додатно 
наплаћује (смс сервис), уколико постоји налог за службено путовање на име лица које је 
наведену услугу користило, са датумом када је услуга паркинга плаћена. 

Проверу испуњености услова за признавање права на плаћање услуге из става 1. овог 
члана, за сва лица која имају право на коришћење службеног мобилног телефона, вршиће 
Одељење за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе, на основу рачуна за 
услуге мобилне телефоније и налога за службено путовање. 

 
Члан 10 

Председник општине и начелник Општинске управе имају право на активирање и 
коришћење интернет додатака за додатни број МБ по већој брзини. 

Председник општине може донети одлуку да се интернет додатак из става 1. овог члана 
активира и на другим претплатничким бројевима (највише на онолико претплатничких бројева, 
колико је дозвољено јавном набавком). 

Председник општине има право на активирање и коришћење услуге роминга на службеним 
путовањима. 

Права из става 1. и 3. овог члана председник општине и начелник Општинске управе, 
имају на основу овог Правилника и за признавање истих није потребно доносити посебну одлуку. 

 
Члан 11 

Рачун за услуге мобилне телефоније, плаћа се на терет буџета општине Србобран, у висини 
месечне обавезе за све кориснике у пословној мрежи, односно све кориснике мобилних телефона 
(минимална месечна потрошња) и трошкова коришћења услуга које нису обухваћене минималном 
месечном потрошњом. 

Члан 12 
Корисник службеног мобилног телефона има право на коришћење услуга мобилне 

телефоније, на начин и у складу са условима прописаним овим Правилником. 
Уколико корисник буде користио услуге на које нема право у складу са овим Правилником 

и тиме проузрокује трошкове који ће бити исказани на рачуну за плаћање услуге мобилне 
телефоније, наведени износ додатних трошкова биће му наплаћен обуставом од плате. 

 
Члан 13 

Изузетно, из оправданих разлога, због ванредних службених околности, лице које има 
право на коришћење службеног мобилног телефона, може коришћењем услуга на које нема 
право, а које су неопходне и нужне за обављање посла, проузорковати трошкове који ће бити 
исказани на рачуну за плаћање услуге мобилне телефоније. 

Оправданост разлога цени и о плаћању исказаног износа на рачуну из става 1. овог члана, 
одлучује председник Општине, на образложени писани захтев корисника.  
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Члан 14 
Корисник службеног мобилног телефона је дужан да без одлагања врати службени мобилни 

телефон, по престанку правног основа по коме му је додељен на коришћење.  
У случају да мобилни телефон буде уништен или изгубљен, услед чега корисник исти не 

може да врати, дужан је да плати утврђену вредност службеног мобилног телефона. Утврђена 
вредност мобилног телефона јесте тржишна вредност истог у моменту престанка правног основа 
по коме је мобилни телефон додељен кориснику. Вредност мобилног телефона, на основу 
истраживања тржишта предлаже запослени на пословима: пројектант информационог система у 
Општинској управи. О обавези плаћања утврђене вредности, у складу са предлогом о висини 
запосленог на пословима: пројектант информационог система, Одељење за јавне службе, управу, 
заједничке послове и људске ресурсе доноси решење. Износ који је запослени дужан да плати, 
обуставиће се од прве наредне исплате зараде, а уколико то није могуће, запослени ће се 
обавезати решењем да износ надокнади из сопствених средстава. Запослени се ослобађа обавезе 
плаћања накнаде, у случају уништеног или изгубљеног телефона, уколико је протекло најмање 4 
године од дана преузимања мобилног уређаја (од датума на реверсу). О ослобађању плаћања 
накнаде се не доноси посебно решење, већ се исто доказује постојањем реверса. 

Евентуалне трошкове поправке телефона, уколико исте не подлежу гаранцији продавца, 
односно, уколико је гаранција истекла, сноси послодавац, уколико су исти настали редовном 
употребом и правилним коришћењем истог. Уколико је квар на уређају настао кривицом 
запосленог или другог лица које је неовлашћено употребљавало мобилни уређај и то услед 
непрописног и неадекватног коришћења, односно, услед крајње непажње, трошкове поправке 
телефона сноси лице које је скривило квар, односно запослени који користи телефон на основу 
реверса. О обавези плаћања поправке, одлучује Одељење за јавне службе, управу, заједничке 
послове и људске ресурсе решењем.  

Члан 15 
Председник општине Србобран може, на захтев запосленог, решењем дозволити да, по 

престанку правног основа на основу ког је запослени стекао право на коришћење службеног 
мобилног телефона и броја, задржи службени број телефона, на тај начин што ће, убудуће број 
користити као приватни (издвајањем броја из пословне мреже и регистрацијом истог као 
приватног броја), уколико запослени поднесе захтев и уколико постоји оправдан интерес за 
истим. 

Члан 16 
Евиденцију о службеним мобилним телефонима у складу са овим Правилником обавља 

Одељење за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе Општинске управе 
Србобран, које је дужно да уреди сву потребну документацију, реверсе о датим телефонима на 
коришћење и службеним бројевима и да о сваком новом кориснику службеног броја обавести 
Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе Србобран.  

 
Члан 17 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Србобран". 

Члан 18 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину 

коришћења мобилних телефона (“Службени лист општине Србобран” број 12/2013 и 11/2016) и 
Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона запослених у Општинској управи 
Србобран од 21.05.2014. године и број 02-28/2014 и 02-139/2016.  
 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 06-88-13/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
138. 

На основу члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду („Службени гласник Републике 
Србије“ број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), 
члана 41(а) Анекса Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник 
Републике Србије“ број: 25/2015, 50/2015 и 34/2018), члана 2. и 38. Одлуке о 
ОпштинскомвећуСрбобран („Службени лист општине Србобран“ број: 10/2008 и 10/2017) и чл. 
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66. став 1. Пословника Општинског већа општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” 
број 2/2009и 11/2017), Општинско веће на 54.седници одржаној 04.09.2018. године, донело је  
 
 

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  
О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРБОБРАН НА 
МЕСЕЧНУ ПРЕТПЛАТНУ КАРТУ ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА, ОДНОСНО НА НАКНАДУ 

ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У НОВЦУ 
 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о поступку остваривања права запослених у Општинској управи Србобран на 
месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада, односно нанаду трошкова превоза у 
новцу („Службени лист општине Србобран“ број: 20/16), у даљем тексту: Правилник, мења се 
члан 1. тако да сад гласи: 

“Члан 1. 
 Овим Правилником се уређује поступак остваривања права на месечну претплатну карту 
за долазак и одлазак са рада, односно права на накнаду трошкова превоза у новцу, за запослене 
у Општинској управи Србобран, који до места у ком је седиште Општинске управе, путују из 
другог насељеног места.” 

Члан 2. 
У члану 2. Правилника, иза става 2, додаје се нови став који гласи:  
“На релацијама на којима саобраћа само један превозник, на основу Уговора о концесији у 

приградском саобраћају, право на месечну претплатну карту остварује се у складу са овим 
Правилником и актом којим се уређује право на коришћење бесплатног (субвенционисаног) 
превоза на територији општине.” 

Члан 3. 
Мења се члан 4. Правилника, тако да сада гласи: 
 

“Члан 4. 
О праву запосленог по овом Правилнику, одлучује начелник Општинске управе, решењем. 

На наведено решење запослени има право жалбе Жалбеној комисији, у року од 8 дана од дана 
достављања решења.” 

Члан 4. 
Врши се измена члана 5. Правилника, тако да сада гласи: 

 
“Члан 5. 

За релације где јавни превозник омогућава куповину месечне карте, запослени на 
пословима радних односа за сваки месец, сачињава списак запослених који на тим релацијама 
путују и прибавља податак о цени месечне претплатне карте превозника кога је запослени у 
захтеву назначио. На основу списка и податка о цени, запослени на пословима радних односа 
сачињава списак за исплату, најкасније до 5. у месецу и исти доставља Одељењу за привреду, 
буџет и финансије. Износ цене месечне претплатне карте за сваки месец, запосленом ће бити 
исплаћен на текући рачун, најкасније до 15. у месецу. На исти начин запослени остварују право 
на месечну претплатну карту за међумесни, међуградски и градски јавни саобраћај.” 

 
Члан 5. 

У члану 6. Правилника, врши се измена у ставу 2, тако да став 2. наведеног члана сада 
гласи:  

 “Накнада трошкова за релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне 
новчане карте, запосленом ће се исплаћивати до 10. у месецу, за претходни месец, за онај број 
дана колико је запослени у наведеном месецу долазио и одлазио са посла, у складу са 
евиденцијом присутности запосленог. Списак за исплату сачињава лице запослено на пословима 
радних односа и исти списак доставља Одељењу за привреду, буџет и финансије, ради исплате, 
најкасније до 5. у  месецу, за претходни месец.” 

 
Члан 6. 

Иза члана 7. Правилника, додаје се члан 7.а, који гласи: 
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“Члан 7.а 
Запослени који приликом доласка и одласка са рада користи градски превоз, има право на 

накнаду трошкова цене карте за зону коју је у захтеву назначио, без цене израде карте. 
Трошкове израде карте сноси запослени.   

Члан 7. 
Иза члана 8. Правилника, додаје се члан 8.а, који гласи: 
  

“Члан 8.а 
Запослени на пословима радних односа, сачињава списак за исплату трошкова из чл. 8. 

Правилника за текућу годину и то, за период јануар - јун, најкасније до 15. јула и јул - децембар, 
најкасније до 15. јануара наредне године, а на основу уредно достављене евиденције долазака, 
који у форми извештаја предаје запослени коме је признато право из члана 8. овог Правилника и 
прибављеног ценовника превозника за појединачну карту за сваки пут када је корисник користио 
услугу превозника, за период за који се врши обрачун. Наведени списак, запослени на пословима 
радних односа предаје Одељењу за привреду, буџет и финансије, које врши исплату обрачунатог 
износа, најкасније 31. јула, односно 31. децембра за обрачунски период.” 

 
Члан 8. 

Иза члана 8.а Правилника, додаје се члан 8.б, који гласи: 
  

“Члан 8.б 
Уколико је запослени, због околности за које није могао знати, у месецу за који му је 

исплаћена пуна цена месечне карте, одсуствовао више од половине радних дана у том месецу, 
приликом обрачуна износа за наредни месец, од износа који би му требао бити исплаћен, одузеће 
се половина износа цене месечне карте за претходни месец. 

Запослени који је одсуствовао са рада у току целог месеца, нема право на накнаду 
трошкова превоза за долазак и одлазак са рада за тај месец. 

Уколико постоје околности за које запослени већ на почетку месеца зна да ће у текућем 
месецу одсуствовати са рада више од половине радних дана, дужан је да до 5. у месецу о томе 
обавести лице које саставља списак за исплату.” 

 
Члан 9. 

Oвлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Србобран, да сачини и објави 
пречишћен текст Правилника о поступку остваривања права запослених у Општинској управи 
Србобран на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада, односно нанаду трошкова 
превоза у новцу („Службени лист општине Србобран“ број: 20/16). 

 
Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Србобран”. 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Број: 06-88-14/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
139. 

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 
11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине 
Србобран“, број 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) Општинско веће 
на 54. седници одржаној 04.09.2018. године размотрило је захтев Јавног комуналног предузећа 
„Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о утврђивању основне 
зараде директора ЈКП „Градитељ“ Србобран и тим поводом донело следеће 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВНЕ ЗАРАДЕ ДИРЕКТОРА 

ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о утвђивању основне зараде директора ЈКП „Градитељ“ 

Србобран, донетој на 16.седници Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран, број: 1212/2018-6, 
од 25.06.2018. године. 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, има се објавити у „Службеном листу 
Општине Србобран“. 
 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 06-88-10/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
 
140. 

На основу члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, 
број 10/2008 и 10/2017),члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017) и члана 8. став 2. и 3. Правилника о 
начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које 
делују на територији Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 21/2014 и 
18/2018), Општинско веће Општине Србобран на 54. седници одржаној 04.09.2018. године 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за за доделу средстава црквама и верским заједницама: 
 

1. Зоран Дудварски председник 
2. Ивана Станић члан 
3. Стефан Младеновић члан 
4. Аранка Бергел члан 
5. Ивана Сивачки члан 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Број: 06-88-17/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
141. 

На основу члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, 
број 10/2008 и 10/2017),члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017) и члана 8. став 2. и 3. Правилника о 
начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које 
делују на територији Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 21/2014 и 
18/2018), Општинско веће Општине Србобран на 54. седници одржаној 04.09.2018. године 
донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

 ЗАЈЕДНИЦАМА 
I 

Именује се Комисија за за доделу средстава црквама и верским заједницама, у следећем 
саставу: 
 

1. Слободан Субић председник 
2. Мирослав Рељић члан 
3. Ивана Станић члан 
4. Стефан Младеновић члан 
5. Зоран Дудварски члан 
6. Аранка Бергел члан 
7. Љиљана Плазачић члан 

 
II 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да по расписаном конкурсу за доделу средстава 
за црквама и верским заједницама, размотри пријаве на конкурс, врши избор пројеката који се 
предлажу за финансирање/суфинансирање и објављује листу пројеката предложених за 
финансирање/суфинансирање,  на званичном сајту Општине.  

 
III 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Број: 06-88-18/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
142. 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја („Службени гласник 
Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – Одлука УС, 55/2014, 96/2015-
др.закон и 9/2016-Одлука УС), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени 
лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017)и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа 
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017), 
Општинско веће на 54. седници одржаној 04.09.2018. године, Општинско веће је донело 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

СРБОБРАН И ИМЕНОВАЊУ ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 
 

I 
Мења се тачка IРешења о оснивању Савета за безедност саобраћаја и именовању његових 

чланова („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2016,  3/2017  и 16/2017). 
 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Савета за безедност саобраћаја: 
- Хушћи др Корнелиа, и 
- Ђелевић Зоран. 
 
За чланове Савета за безедност саобраћаја ИМЕНУЈУ СЕ: 
- Oстојић др. Радивој, и 
- Добривој Марић 

до истека мандата чланова Савета за безбедност саобраћаја именованих Решењем о оснивању 
Општинског Савета за безбедност саобраћаја („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2016,  
3/2017 и 16/2017). 



стр.бр.                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН             _04.09.2018.  Број 18 
 
 

 

364

Измењена тачка IРешења о оснивању Савета за безедност саобраћаја и именовању његових 
чланова гласи: 

„За чланове Савета из тачке I овог Решења, на период од четири године, именују се: 
 

Р.бр. Презиме и име функција Ресор 
1. Џеков Ђорђе  Председник привреда и екологија 
2. Дебељачки Ђорђе Члан комунално уређење 
3. Крајиновић Лазар Члан рад 
4. Oстојић др. Радивој Члан здравље 
5. Добривој Марић Члан Унутрашњи послови 
6. Стојановић Ружица Члан саобраћај 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 
 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 06-88-19/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

 
 
143. 

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, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута 
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – преечишћен текст),  
члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 
10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“,  број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 16. Одлуке о буџету Општине 
Србобран за 2018. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017) Општинско веће на 
54. редoвној седници одржаној 04.09.2018. године донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 

У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2018. Годину (“Службени лист Општине 
Србобран” број 27/2017 и 12/18 ) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 
61. Став 1. И члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем: 

 

 
II 

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

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 06-88-20/2018-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 04.09.2018. године Лазар Крајиновић,с.р.  

Позиц
ија 

Економска 
класифик

ација 
О п и с 

Претходно 
стање 

Новоутврђени 
износ 

 
32 465 Остале дотације и трансфери 5.284.000,00 5.084.000,00 

118 424 Специјализоване услуге 3.000.000,00 3.200.000,00 

  У К У П Н О: 8.284.000,00 8.284.000,00 
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„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4 

 


