СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
____________________________________________________________________________________
Година XL
_________Србобран, 16.12.2017.
____
_____
_Брoj: 26.
_________________________________“Излази по потреби“__________________________________
288.
На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2011 и 104/2016), члана 3. став 2. и члана 4. Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавању
депоније („Службени лист Општине Србобран“, број 14/2015, 19/2016 - друга Одлука и 2/2017), члана 3.
Одлуке о комуналном реду („Службени лист Општине Србобран“, број 12/2014, 14/2015, 19/2016 - друга
Одлука и 2/2017), 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 39. седници одржаној 14.12.2017. године, доноси
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ СРБОБРАН ЗА 2018 ГОДИНУ
(ужи центар Србобран, Турија, Надаљ)
Tачка 1.
Под одржавањем чистоће на јавним површинама у Општини Србобрану подразумева се чишћење и
прање улица, тргова паркиралишта и дугих јавних површина, уклањање отпада из посуда за смеће на јавним
површинама .
Послови одржавања чистоће на јавним површинама поверавају се ЈКП „Градитељ“ Србобран.
Тачка 2.
Програм одржавања чистоће на јавним површинама садржи:
- јавне површине одређене за одржавње чистоће,
- време и начин одржавања чистоће,
- број и врсту посуда за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини и динамику њиховог
пражњења,
- висину накнаде за обављање послова сакупљања и одвожења отпада као и одржавање чистоће на јавним
површинама
Одржавање чистоће јавних површина, које нису обухваћене Програмом јавне хигијне је утврђено
Одлуком о комуналном реду.
Тачка 3.
Потреба за чишћењем јавних површина је различита. Програмом се предвиђа и адекватан број чишћења
јавних површина у току седмице. Чишћење тротоара и дела коловоза око ивичњака (око 1м ширине) са
уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, пражњење корпи и друго обавља се ручно.
Чишћење јавних површина током целе године врши се по истом распореду и динамици.
За време државних, верских и других празника потребно је обезбедити минимум рада на поменутим
пословима, односно ангажовати једног радника или више радника по потреби.
Тачка 4.
Ручно чишћење на јавним површинама у насељеном месту Србобран са одношењем смећа на
градску депонију врши се:
I
* пет пута недељно чисте се следеће јавне површине:
површина
1. - Тротоар испред СО Србобран-Трг Слободе бр. 2-6
420 м²
-Приступни пут на Тргу Слободе (парк)
930 м²
2. Улица Јована Јовановића Змаја лева и десна страна улице
4440 м²
3. Жути бунар са паркингом
250 м²
4.Трг републике
2520 м2
УКУПНА ПОВРШИНА:
8560 м2
2
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,78 дин/м без ПДВ-а):
6,676,8 дин.
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (чишћење 5пута недељно ):
33.384,0 дин.
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):
1.735.968,00 дин.
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II
* два пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. асфалтиране стазе у парку на Тргу Слободе:
парцела бр. 5019 к.о.Србобран
2. тротоар у улици Доситеја Обрадовића од броја 2.
до улице Јована Јовановића Змаја ( лева и десна страна )
3. Тротоар у улици Светог Саве (обе стране)
од моста до Карађорђеве улице:
лева страна улице
десна страна улице
УКУПНА ПОВРШИНА:
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,78 дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(2 пута недељно):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):
III
* једном недељно чисте се следеће јавне површине:
1. паркинг у улици Максима Горког ( лева и десна страна паркинга испред
спортске хале)
2. Тротоар у улици Карађорђева од бр. 1. до 11.
(од улице Светог Саве до Змај Јовине улице) (обе стране) :
лева страна улице
- десна страна улице
3. Тротоар у улици Хајдук Вељка од улица Светог Саве
(од паркинга испред хале спортова до угла у улици Светозара Марковића
(топлана), лева страна и ивичњак поред пута
4.Два степеништа на мосту прео Канала ДТД
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(0,78дин/м2 без ПДВ-а једном недељно):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):

површина
2450 м²
180 м²

955 м²
1893 м²
5478 м2
4.272,84 дин.
8.545,68 дин.
444.375,36дин.

површина
903 м²

800 м²
800 м²

250 м²
100м2
2853 м²
2.225,34 дин.
115.717,68 дин.

Ручно чишћење на јавним површинама у насељеним местима са одношењем смећа на градску
депонију врши се у:
Турија
* три пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. Стазе у спортском игралишту
.2. -прилазне стазе и плато угао улица Јована Поповића и Светог Саве у
површини од 346м2
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(0,78дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (три пута недељно):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):
Надаљ
* три пута недељно чисте се следеће јавне површине:
1. Парк код зграде Месне заједнице и стаза поред парка
2. Парк код поште
3. Парк код Дома здравља
4. Парк код цркве
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (0,78 дин/м2 без ПДВ-а):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ(три пута недељно):
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (цела година):

А/ СРБОБРАН (укупно):
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:

Укупна површина
230 м²
346 м2
576 м²
449,28 дин.
1.347,84 дин.
70.078,68 дин.

површина
234 м²
245 м²
290 м²
378 м2
1147 м²
894,66 дин.
2.683,98 дин.
139.566,96 дин.

16891 м2
2.296.061,04 дин.
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Б/ ТУРИЈА (укупно):
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:
Ц/ НАДАЉ (укупно):
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:
УКУПНА ПОВРШИНА
УКУПНО ПЛАЋАЊЕ ЗА ГОДИНУ ДАНА:

576 м2
70.078,68 дин.
1147 м2
139.566,96 дин.
18614 м2
2.505.706,68 дин. без ПДВ-а
ПДВ 10% 250.570,67 дин.
2.756.277,35 дин.са ПДВ-ом

Тачка 5.
Одржавање чистоће на јавним површинама у Општини Србобрану току 2018. године обављаће се радним
данима и викендом у времену које одреди извршилац услуга.
Тачка 6.
Број и врста посуда за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини по улицама:
Србобран
* Распоред канти за смеће на јавним површинама:

Број канти

1.улица Светог Саве
2. улица Карађорђева

19
5

3.улица Јована Јовановића Змаја

21

4. улица Цара Лазара
5. Трг Републике
6. Трг Слободе
7. Трг Миливој Туторов
8. Рекавица
9. Доже Ђерђа
10. Десна обала канала

11
11
10
5
12
1
12

11. Лева обала канала

11

УКУПНО:

118

Канте се празне по распореду којим се обавља уклањања смећа по данима.
Турија
* Распоред канти за смеће на јавним површинама:

Број канти

1. улица Светог Саве

22

УКУПНО:

22

Канте се празне по распореду којим се обавља уклањања смећа по данима.
Надаљ
* Распоред канти за смеће на јавним површинама:

Број канти

1. улица Др. Лазара Ракића и Светог Саве

11

УКУПНО:

11

Канте се празне по распореду којим се обавља уклањања смећа по данима.
Тачка 7.
Планирана средства за реализацију овог програма обезбеђују се из средстава која су предвиђена у
буџету Општине Србобран за 2018. годину.
Потребна средства према важећим ценама износе укупно 2.505.706,68 дин.без ПДВа, 2.756.277,35
дин.са ПДВ-ом.
Овлашћеном предузећу припада накнада за одржавање чистоће на јавним површинама.
Цена одржавања чистоће на јавним површинама утврђена је Одлуком Надзорног одбора на ЈКП
„Градитељ“ Србобран број 773/2017-1.2 од 21.06.2017 године у износу од 0,78 дин/м2, на коју је Решењем
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Општинског већа општине Србобран број 38-36/2017-III oд 13.07.2017 године, дата сагласност на цену
одржавања хигијене ужег центра града.
Накнада за одржавање чистоће на јавним површинама утврђује се уговором који закључује Општинска
управа Србобран, као Нaручилац услуга са овлашћеним предузећем (ЈКП „Градитељ“), као Пружалац услуге, у
складу са овим Програмом.
Тачка 8.
Износи на недељном нивоу се формирају тако што се укупна површина која се чисти помножи са ценом
по 1м² површине и помножи са бројем чишћења у току недеље.
Износ на месечном нивоу се израчунава тако што се износи за извршене радове на недељном нивоу
саберу.
Укупан износ на годишњем нивоу се добија када се износи на недељном нивоу помноже са 52 недеље.
У случају да у складу са законом у току 2018. године , дође до промене цена за пружање услуга, у току
2018. године закључиће се Анекс уговора за пружање услуга чишћење јавних површина.
Тачка 9.
Надзор над извршењем Програма врши надзорни орган који именује надлежни орган Општинске
управе Србобран доношењем Решења. Надзорни орган има обавезу да свакодневно сат времена пре краја
радног времена обиђе све локације које су предвиђене Програмом. Дневник услуга се води свакодневно, а
оверава једном недељно од стране надзорног органа надлежног органа Општинске управе Србобран. На основу
Дневника услуга, на крају сваког месеца се врши фактурисање и плаћање услуга.
Тачка 10.
ЈКП „Градитељ“ је дужно да у току радног времена надлежног органа Општинске управе Србобран
обезбеди контакт, а по потреби и присуство једног лица који ће бити задужено за организацију посла и
координацију са надзорним органом надлежног органа Општинске управе Србобран у процесу организације и
контроле извршених послова.
Надлежни орган Општинске управе Србобран ће именовати лице одговорно за издавање налога и
координацију послова и контролу квалитета извршених услуга.
Наручилац има право да од Пружаоца услуге наплати уговорну казну у случају да Пружалац услуге
неуредно испуњава следеће обавезе:
o ако не врши услугу у складу са , Програмом Одржавања чистоће на јавним површинама у општини Србобран
за 2018 годину, стандардима и нормативима који се примењују за ову област и не поступи по рекламацији
наручиоца,
o ако не предузима мере из области заштите и безбедности на раду за раднике који су ангажовани за вршење
услуге,
o ако не поштује радно време утврђено Тачком 3. став 2. овог Програма осим уколико је радно време
другачије одређено на захтев Наручиоца.
Уговорна казна ће се уредити у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Умањење уговореног износа по одредбама претходног става овог члана не може прећи износ
предвиђен одредбама Закона о облигационим односима.
Тачка 11.
Ванредни послови (нпр. одржавање културно уметничких догађаја) који подразумевају већу количину
смећа него што је уобичајено, ће се водити преко Дневника радова, а фактурисати и плаћати по ценама као и
редовни послови.
Тачка 12.
За обављање послова из овог програма, ЈКП „Градитељ“ Србобран ће одредити и ангажовати потребан
број извршилаца према обиму и врсти посла из овог програма.
Неопходна средства и опрему за вршење услуга из овог програма обезбеђује ЈКП „Градитељ“ Србобран.
Набавка средстава и опреме за вршење услуга урачунати су у цену вршења услуга.
Тачка 13.
Евентуалне измене површина, које су предмет одржавања, по свим основама кориговаће се са
накнадним мерењем површина од стране наручиоца и извршиоца одржавања.
У случају неоправданог прекида пружања услуга из овог Програма извршилац је обавезан да писмено
обавести надлежну службу која врши надзор над извођењем радова, о прекиду пружања услуга као и разлозима
прекида у року од 6 сати од неоправданог прекида пружања услуга, након чега ће надлежна служба надзора
обавестити наручиоца посла.
Уколико извршилац у року од 3 дана необезбеди обављање тих послова наручилац ће на рачун
извршиоца ангажовати другог извршиоца.
Тачка 14.
Ближи услови за обављање услуга из овог програма, утврђују се уговором који се закључује између
Општинске управе Србобран као наручиоца услуга и ЈКП „Градитељ“ Србобран као пружаоца услуга.
Уколико дође до промене цена научилац услуга и пружалац услуга дужни су да међусобно усагласе
интересе и изврше усклађивање уговора сачињењем Анекса уговора .
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Тачка 15.
Овај Програм се има објавити у „Службеном листу Општине Србобран”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 06-120-7/2017-III
Дана: 14.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

289.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ 129/2007), члана 2.
став 1. Одлуке о издавању у закуп неиграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења
намени („Службени лист Општине Србобран“, број 5/2015, 19/2016 – др.одлука и 23/2017), 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“, број10/2008 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 39. седници, одржаној дана 14.12.2017. године, донело је следеће
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ
1. Образује се Комисија за спровођење поступка издавања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
пољопривредне сврхе и именују њени гланови (у даљем тексту: Комисија).
2. Комисија има задатак да спроведе поступак издавања у закуп неизграшеног грађевинског земљишта и
сачини записник приликом отварања понуда у складу са Одлуком о издавању у закуп неиграђеног грађевинског
земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени („Службени лист Општине Србобран“, број 5/2015,
19/2016 – др.одлука и 23/2017) и досатви Општинском већу извешатј о спроведеном поступку јавног отварања
понуда са редоследом по понуђеним износима.
3. У Комисију се именују:
1)
2)
3)

Мирјана Вујић
Александар Мијин
Драгана Придраашки

председник
члан
члан

Турија, Живојина Мишића 50
Турија, Јована Поповића 66А
Србобран, Виноградарска 16

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 06-120-9/2017-III
Дана: 14.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

290.
На основу члана 59. и 62. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број
11/2017- пречишћен текст) и члана 2. став 1. тачка 21) Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине
Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), Oпштинско веће Општине Србобран, на 39. седници одржаној 14.12.2017.
године, донело је
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017).
Члан 2.
После члана 60. Пословника Општинског већа Општине Србобран додају се назив и нови члан 60А. који
гласе:
„5А. Телефонска седница
Члан 60А.
Ако постоји потреба за хитним доношења одлуке из надлежности Општинског већа, или када за то по
оцени председника Општинског већа, постоје други посебни и оправдани разлози, Општинско веће може донети
одлуку и без одржавања седнице, телефонским путем ткз.телефонска седница Општинског већа.
У случају из става 1. овог члана обавештавају се чланови Општинског већа о потреби доношења
одређене одлуке без одржавања седнице и утврђује да ли су чланови Општинског већа сагласни да се одлука
донесе на тај начин.
Ако се већина чланова Општинског већа не противи доношењу одлуке без одржавања седнице
Општинског већа, сваки члан заузима став да ли је „за“ или је „против“.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова Општинског већа.“

стр.бр.

444

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

16.12.2017. Број 26

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 06-120-11/2017-III
Дана: 14.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

291.
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 и 99/2016), 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 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017) и члана 16. Одлуке о
буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017,
8/2017- исправка, 18/2017 и 23/2017) Општинско веће на 40. редoвној седници одржаној 16.12.2017. године
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број
20/2016, 2/2017, 6/2017, 8/2017 - исправка, 18/2017 и 23/2017) врши промена у апропријацијама из разлога
утврђених чланом 61. став 1. и члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем

174
173

Економска
класификација
416
415

170
187
176

412
512
422

Позиција

О п и с
Јубиларне награде
Накнада за превоз на посао и са посла
У К У П Н О извор 01:
Социјални доприноси на терет послодавца-остали извори
Набавка опреме-остали извори
Трошкови путовања-остали извори
У К У П Н О остали извори:

Претходно
предложено
1.000.000,00
40.000,00
1.040.000,00
883.000,00
199.000,00
280.000,00
1.362.000,00

Новоутврђен
и износ
993.000,00
47.000,00
1.040.000,00
823.000,00
229.000,00
310.000,00
1.362.000,00

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 400-458/2017-III
Дана: 16.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

292.
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 и 99/2016), 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 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017) и члана 16. Одлуке о
буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017,
8/2017- исправка, 18/2017 и 23/2017) Општинско веће на 40. редoвној седници одржаној 16.12.2017. године
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ

I
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број
20/2016, 2/2017, 6/2017, 8/2017 - исправка, 18/2017 и 23/2017) врши промена у апропријацијама из разлога
утврђених чланом 61. став 1. и члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем

445

стр.бр.

Позиција
56
44/2

Економска
класификација
511
472

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

О п и с
Изградња пречистача одпадних вода
Једнократне помоћи
У К У П Н О:

16.12.2017. Број 26

Претходно
предложено
131.250.000,00
0,00
131.250.000,00

Новоутврђени
износ
129.525.000,00
1.725.000,00
131.250.000,00

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 400-457/2017-III
Дана: 16.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

293.
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 и 99/2016), 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 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017) и члана 16. Одлуке о
буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017,
8/2017- исправка, 18/2017 и 23/2017) Општинско веће на 40. редoвној седници одржаној 16.12.2017. године
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број
20/2016, 2/2017, 6/2017, 8/2017 - исправка, 18/2017 и 23/2017) врши промена у апропријацијама из разлога
утврђених чланом 61. став 1. и члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем

Позиција
56
90
83/31

Економска
класификација
511
481
515

О п и с
Изградња пречистача одпадних вода
Удружење рома 8. Април Србобран
Софтвер за Со
УКУПНО:

Претходно
предложено
129.525.000,00
96.000,00
0,00
130.661.000,00

Новоутврђени
износ
128.781.000,00
300.000,00
540.000,00
130.661.000,00

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 400-459/2017-III
Дана: 16.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

294.
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 и 99/2016), 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 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017) и члана 16. Одлуке о
буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017,
8/2017- исправка, 18/2017 и 23/2017) Општинско веће на 40. редoвној седници одржаној 16.12.2017. године
донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНАМА У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ
I
У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број
20/2016, 2/2017, 6/2017, 8/2017 - исправка, 18/2017 и 23/2017) врши промена у апропријацијама из разлога
утврђених чланом 61. став 1. и члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем

446

стр.бр.

Позиција
56
111/2
111/3

Економска
класификација
511
423
425

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

О п и с
Изградња пречистача одпадних вода
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање зрада и опреме
УКУПНО:

16.12.2017. Број 26

Претходно
предложено
128.781.000,00
1.400.000,00
500.000,00
130.681.000,00

Новоутврђени
износ
128.281.000,00
1.800.000,00
600.000,00
130.681.000,00

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 400-462/2017-III
Дана: 16.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

295.
На основу Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран”, број 17/2017), активност број 17.1.2. и члана 56. Статута Општине Србобран (“Службени
лист Општине Србобран”, бр.11/2017 – пречишћени текст), председник Општине Србобран дана 30.11. 2017.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

I
Образује се Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног Антикорупцијског Плана
општине Србобран (у даљем тексту: Комисија) и именују председник и чланови Комисије, према следећем:
Име и презиме
Илија Газепов
Исидора Јанковић
Славка Попић
Бојана Радић
Ивица Шмит

испред Општинског већа Србобран
испред Општинске управе Србобран
испред удружења за помоћ МНРО Општине Србобранм „Бисер”
представник грађана
представник медија

функција
председник
члан
члан
члан
члан

II
Задаци Комисије су:
1. да усваја свој Пословник о раду,
2. да дефинише услове, критеријуме и мерила за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а Општине
Србобран (у циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да кандидати,
односно чланови будућег тела, између осталог, не могу бити носиоци било које функције у политичкој
странци, не могу бити јавни функционери у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији за борбу против
корупције, нису радно ангажовани у органима ЈЛС по било ком основу (на одређено или неодређено време,
ангажовани у форми рада ван радног односа и др.), имају место пребивалишта на територији Oпштине
Србобран, нису осуђивани или се против њих не води судски поступак за дела која се односе на корупцију.
Неки од минималних критеријума на основу којих ће бити формирана ранг листа, а које Комисија мора
унапред усвојити, треба да се односе на следеће: знање из области домаћих и међународних
антикорупцијских докумената и прописа, информисаност о стању, односно о пракси и случајевима у области
борбе против корупције; лична мотивисаност за чланство у телу за праћење примене ЛАП-а; предлози за
унапређење превенције и сузбијања корупције, нарочито на локалном нивоу; искуство у борби против
корупције; лични и професионални интегритет
3. да објављује јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење примене ЛАП-а, односно
расписује и спроводи јавни конкурс за избор чланова тела,
4. Комисија прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, спроводи процедуру
усменог и/или писменог тестирања кандидата у циљу формирања ранг листе на основу усвојених
критеријума, јавно обављује листу пристиглих пријава и записнике о свом раду,
5. Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са учесницима конкурса или
се изузимају из рада Комисије уколико такав интерес постоји,
6. Комисија доставља Скупштини Oпштине Србобран ранг листу кандидата са избор чланова тела, са
образложењем. најкасније до 31.12. 2017. године.
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III
Ово Решење се објављује у “Службеном листу Општине Србобран”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 02-76/2017-II
Дана: 30.11.2017. године

Р.бр.
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНE СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм одржавања чистоће на јавним површинама у Општини Србобран за 2018. годину
(ужи центар Србобран, Турија, Надаљ)
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка издавања у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе
Одлука о допуни Пословника Општинског већа Општине Србобран
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину
Решење о променама у апропријацијама Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног
антикорупцијског плана Општине Србобран

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
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4
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