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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
___________________________________________________________________________________
Година XLIV
________Србобран
________Србобран, 30.09.2021.
_ _ ___
____
__Брoj: 25
_______________________________ _“Излази по потреби“_______________________________
147.
На основу члана 160. став 4.. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник
Републике Србије“, број:101/2015
5 и 95/2018
95/2018-др.Закон), члана 40. Статута општине Србобран (Службени
лист општине Србобран, број: 4/2019 и 20/2019
20/2019) и члана 147.. Пословника Скупштине општине Србобран
(„Службени лист општине Србобран“, број: 11/2019), Скупштина општине Србобран
на 13.седници
одржаној 27.08.2021. године, донела је
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ
ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Изменом Програма утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених
од накнаде за коришћење минералних сировина (нафтна рента) за активности које се током 20
2021. године
планирају у области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота.
Члан 2.
За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде од минералних
сировина општине Србобран у износу од 17.000.000,00 динара за 2021. годину што са неискоришћеним
средствима из 2020.. године у износу од 81.594.893,10 динара чини укупан расположиви износ од
98.594.893,10 динара.
Средства из члана 2. став 1. овог
вог Програма користиће се за:

Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Опис
Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Турији
Бушење, повезивање и опремање бунара за водоснабдевање на изворишту
„Поповача Венац“ у Србобрану
Реконструкција дела тротоара и атмосферске канализације у улици
Карађорђева и Св. Саве у Србобрану
Израда хоризонталне и вертикалне сигналиације на територији општине
Србобран на државним и локалним путевима
Одржавање и постављање урбаног и дечијег мобилијара
Крпљење ударних рупа
Одржавање тротоара на територији општине Србобран
Извођење радова по Пројекту ЈПП за финансирање, реконструкцију,
односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и др.
објеката нискоградње (аутобуска стајалишта, паркинг места и сл.) са
пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем
Извођење радова на новопредвиђенoj улицi
улицi- Улица 4 у индустријској зони
према Турији
УКУПНО:

износ
34,500,000.00
12,723,000.00
7,350,000.00
9,000,000.00
6,000,000.00
13,021,893.10
5,000,000.00
5,000,000.00

6,000,000.00
98,594,893.10

Члан 3.
Финансирање, односно суфинансирање активности из ове Измене Програма вршиће се у складу са
приливом средстава прикупљених од накнаде за коришћење природних добара.
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Члан 4.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Општинско Веће одређује приоритетне
активности.
Члан 5.
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Општинско Веће.
Члан 6.
Реализацију Програма и надзор над извршавање уговорених обавеза и реализације појединачних
програма и пројеката спроводи надлежно одељење Општинске управе Србобран.
Извештај о реализацији овог Програма подноси надлежно оделење Општинске управе Србобран, а
пре усвајања Програма за наредну годину.
Члан 7.
На Измене Програма, након доношења од стране Скупштине општине Србобран, потребно је
прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику грађевинарство и саобраћај .
Члан 8.
Ове Измене Програма објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“ након добијања
сагласности Покрајинског секретаријата за енергетику грађевинарство и саобраћај.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 351-83/2021-I
Дана: 27.08.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

148.

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике
Србије („Службени гласник РС“, број 30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС'', број 107/2020), Одлуке о
покретању процеса израде нацрта Плана развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2021-2027
(“Службени лист Аутономне покрајине Војводине” број 8/2021 и 34/2021) и члана 40. став 1. тачка 4
Статута Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 4/2019 и 20/2019) и члана
147.Пословника Скупштине општине Србобран Скупштина општине Србобран, на 14. седници одржаној
30.09.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА ПЕРИОД 2022-2028
Члан 1.
Назив одлуке:
“Одлука о приступању изради Плана развоја општине Србобран за период 2022-2028“
мења се и гласи:
“Одлука о приступању изради Плана развоја општине Србобран за период 2022-2030”.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке, речи “за период 2022-2028”, замењују се речима: “за период 2022-2030”.
Члан 3.
Мења се члан 9. и сада гласи:
“Средства за израду Плана развоја обезбеђена су кроз Конкурс за суфинансирање израде планова
развоја јединице локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.”
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-60/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.
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149.
На основу члана 20. став 1. тачке 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“ број: 4/2019 и 20/2019) и члана 147. Пословника
Скупштине општине Србобран („Службени лист општине Скупштина Општине Србобран, на 14. седници
одржаној 30.09.2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О СТИПЕНДИЈАМА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА ОСТВАРЕНЕ
РЕЗУЛТАТЕ ИЗ ОБЛАСТИ НАУКЕ, УМЕТНОСТИ И СПОРТА
Члан 1.
У Одлуци о стипендијама ученика и студената за остварене резултате из области науке, уметности
и спорта („Службени лист општине Србобран“, број: 12/2013 и 26/2020) , у даљем тексту- “Одлука”, мења
се члан 3. став 1. тачка 7. тако да сада гласи:

'' да у тренутку подношења захтева већ нису корисници стипендије по било ком другом основу на
нивоу локалне самоуправе,''
Члан 2.
Члан 4. тачка 2. Одлуке мења се и гласи:
“Да су минимум једну годину дана уназад чланови спортског клуба са територије општине
Србобран, који је члан Спортског савеза општине Србобран, или минимум једну годину дана чланови неког
другог спортског клуба који није са територије општине Србобран под условом да тај клуб припада оној
грани спортова која није организована на територији општине Србобран, или уколико клуб са територије
општине Србобран нема организовану узрасну категорију за коју би подносилац захтева наступао.”
У члану 4. иза тачке 2. додаје се нова тачка 3 који гласи:
“Изузетно подносилац захтева може бити и члан клуба који није са територије општине Србобран у
узрасној категорији која је организована и у клубовима са територије општине Србобран под условом да је
члан тог клуба постао у оној узрасној категорији која у том тренутку није била организована у клубу са
територије општине Србобран или уколико је тај клуб у највишем организованом степену такмичења на
нивоу републике Србије, уз испуњење члана 1. ове одлуке”.
Досадашња тачка 3. постаје тачка 4.
Члан 3.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
''Ученик или студент који је остварио успех на више нивоа такмичења по истом или различитом
основу оствариће право на само једну стипендију локалне самоуправе и то по успеху који је за њега
повољнији у тренутку подношења захтева.''
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Србобран”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 67-12/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

150.

На основу члана 40 Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 4/2019 и
20/2019) и члана 147 став 2 Пословника Скупштине општине Србобран (“Службени лист Општине
Србобран” број 11/2019), Скупштина општине Србобран на 14. седници одржаној 30.09.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе за предшколско
васпитање и образовање “Радост” Србобран, за радну 2020/2021 годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе за предшколско
васпитање и образовање “Радост” Србобран, за радну 2020/2021 годину, који је усвојио Управни одбор
Установе за предшколско васпитање и образовање “Радост” Србобран, на седници одржаној дана
13.09.2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
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ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

151.
На основу члана 40 Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 4/2019 и
20/2019)) и члана 147 став 2 Пословника Скупштине општине Србобран (“Службени лист Општине
Србобран” број 11/2019), Скупштина општине Србобран на 14. седници одржаној 30.09.2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за предшколско васпитање и образовање
„Радост“ Србобран, за радну 2021/2022 годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Установе за предшколско васпитање и образовање
„Радост“ Србобран, за радну 2021/2022 годину, који је усвојио Управни одбор Установе за предшколско
васпитање и образовање “Радост” Србобран, на седници одржаној дана 13.09.2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 60-16/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

152.
На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2. и 9. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2011, 104/2016н и 95/2018),
члана 11. став 1. тачка 6., члана 13. став 2, тачка 3. и члана 47. став 4. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2011), члана 40. став 1.
тачка 40. и тачка 41. Статута Општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран", број: 4/2019 и
20/2019) и члана 147. Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист Општине Србобран",
11/2019), Скупштина општине Србобран, на 14. седници одржаној 30.09.2021. године доноси:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на коначни нацрт Анекса 1 Јавног уговора о поверавању обављања
делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран
Члан 1.
Овим Решењем даје се сагласност на коначни нацрт Анекса 1 Јавног уговора о поверавању
обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран између Бечејпревоза
доо Бечеј и Општине Србобран са прилогом који чини његов саставни део, ради закључења Анекса 1 Јавног
уговора о поверавању обављања делатности приградског превоза путника на територији општине
Србобран, у складу са Концесионим актом за поверавање обављања делатности приградског превоза
путника на територији општине Србобран ( “Службени лист општине Србобран“ 20/2019 ) и Јавним
уговором о поверавању обављања делатности приградског превоза путника на територији општине
Србобран, број 344-18/2020-II од 14.05.2020. године.
Члан 2.
Овлашћује се Председник општине да закључи Анекс 1 Јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран.
Члан 3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“, а ступа на снагу почев од
01.10.2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 344-29/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.
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153.
На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/2011), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 4/2019 и
20/2019 ) и члана 147. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 14. седници одржаној 30.09.2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
БИСЕРКА ВЕСЕЛИНОВИЋ, професор педагогије из Врбаса, РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора
Центра за социјални рад Општине Србобран са 30.09.2021. године, због одласка у пензију.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у «Службеном листу Општине
Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 022-15/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

154.
На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/2011), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 4/2019 и
20/2019 ) и члана 147. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 14. седници одржаној 30.09.2021. године, по
прибављеном мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад Општине Србобран и уз сагласност
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Нови Сад број
022-580/2021 од 25.08.2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
СВЕТЛАНА ДРАГУТИНОВИЋ, дипломирани психолог из Новог Сада, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора
Центра за социјални рад Општине Србобран са 01.10.2021. године, на време од четири године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност полова Нови Сад и има се објавити у „Службеном листу
Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 022-16/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

155.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 20/2020) у даљем тексту:
Закон, на основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019
и 20/2019) и члана 147. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на _. седници одржаној _.09.2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ СРБОБРАН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због недоношења одлука које је на основу закона и статута дужан да доноси,
Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ Србобран, и то:
1.
2.
3.

Каран Милена
Јовановић Сандра
Ђокић Мирјана

члан
члан
члан

представник локалне самоуправе
представник локалне самоуправе
представник локалне самоуправе
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Лазић Александра
Остојић Снежана
Војкић Аријана
Туторов Мирослава
Ратковица Бојана
Горица Настић

члан
члан
члан
члан
члан
члан

___

представник
представник
представник
представник
представник
представник
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Наставничког већа
Наставничког већа
Наставничког већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Србобран“.
Образложење
Дана 17.09.2021. године Скупштина општине Србобран је запримила Обавештење просветног
инспектора Општинске управе Србобран број 614-13-5/2021-IV од 15.09.2021. године. У обавештењу
просветни инспектор наводи да Школски одбор, именован Решењем о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број
18/2020 и 6/2021), није поступио у складу са чланом 123. став 6 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018, 27/2018-др.закон, 10/2019 и
20/2020) и да није расписао конкурс за директора најкасније 4 месеца пре истека мандата директора. У
обавештењу се даље наводи да Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-0100067/2021-07/385 од 17.05.2021. године стоји да се поново распише конкурс у складу са Законом, што
Школски одбор није учинио. Такође, чланови Школског одбора који су именовани испред Наставничког
већа: Лазић Александра, Војкић Аријана и Остојић Снежана су 03.09.2021. године поднели оставке на
место чланова Школског одбора Основне школе Вук Караџић као и Туторов Мирослава, представник из
Савета родитеља, о чијој је оставци Скупштина општине Србобран обавештена 25.08.2021.године.
На основу члана 116. став 5 Закона: „Чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања. „
Чланом 117. став 3 Закона: „Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека
мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе на лични захтев
члана, као и у случају да:
1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута
дужан да доноси;
2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад
органа управљања;
3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности;
4) се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача,
односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања;
5) наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.
Чланом 117. став 4 Закона: „Испуњеност услова из става 3. тач. 1)-3) и 5) овог члана, утврђује
просветни инспектор о чему обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе.“
Чланом 119. став 1 тачка 6 Закона, предвиђена је надлежност органа управљања – „орган
управљања установе расписује конкурс за избор директора“.
На основу члана 123. став 5 и 6 Закона: „ Конкурс за избор директора расписује орган управљања
установе. Конкурс за избор директора расписује се најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре
истека мандата директора.
Како Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ Србобран није расписао конкурс за избор
директора у предвиђеном законском односно није донео одлуку коју је на основу закона и статута дужан да
доноси одлучено је као у диспозитиву Решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега
није допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од
дана достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-54/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

156.
На основу члана 116. став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 20/2020) у даљем тексту:
Закон, на основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019 и
20/2019) и члана 147. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 14. седници одржаној 30.09.2021. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ СРБОБРАН
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран, на време од четири године,
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поповић Јелена
Придрашки Драгана
Радовић Драгана
Ракић Слободан
Станаћев Борислав
Жикић Наташа
Јаковљевић Биљана
Штрбачки Јасмина
Белић Тамара

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник
представник

локалне самоуправе
локалне самоуправе
локалне самоуправе
Наставничког већа
Наставничког већа
Наставничког већа
Савета родитеља
Савета родитеља
Савета родитеља

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном листу
Општине Србобран“.
Образложење
На основу члана 116. став 5 Закона: „Чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања.“
На 14. седници Скупштине општине Србобран која је одржана дана 30.09.2021. године донето је
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ број 02-54/2021-I.
Скупштина јединице локалне самоуправе покренула је процедуру за избор нових чланова школског одбора,
и од овлашћених предлагача тражила је да доставе предлоге за именовање нових чланова Школског
одбора Основне школе Вук Караџић у Србобрану. Локалне самоуправе предложила је да се за чланове
школског одбора именују: Поповић Јелена, Придрашки Драгана и Радовић Драгана. Наставничко веће
Основне школе „Вук Караџић“ предложило је да се за чланове школског одбора именују: Ракић Слободан,
Станаћев Борислав и Жикић Наташа. Савет родитеља Основне школе „Вук Караџић“ предложио је да се за
чланове школског одбора именују: Јаковљевић Биљана, Штрбачки Јасмина и Белић Тамара.
На основу члана 117. став 1 Закона: „Мандат органа управљања траје четири године“
Стекли су се Законом прописани услови за именовање Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ у Србобрану, па је сходно напред изнетом донето Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега
није допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од
дана достављања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-55/2021-I
Дана: 30.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић,с.р.

157.

На основу члана 8. став 2 Закона о безбедности саобраћаја (“Службени гласник РС” број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018),члана 2. Правилника о раду савета за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС” број 8/2020),члана 63
став 1 тачка 11 Статута општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” број 4/2019 и
20/2019),члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу (“Службени гласник РС” број 10/2008, и 10/2017)и
члана 66.став 1 Пословника Општинског већа општине Србобран (“Службени гласник РС” број 2/2009,
11/2017 и 26/2017), Општинско веће на 27. седници, одржаној дана 23.09.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА СРБОБРАН
I
У Општински савет за безбедност саобраћаја Србобран именују се:
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1.

Милица Зарић , председник Општинског савета

заменица председника општине

2.
3.

Зоран Дудварски, заменик председника Општинског
савета
Наташа Зекић, члан Општинског савета

помоћник председника општине за
економски развој, финасије и јавне службе
област локалног развоја

4.

Марина Жикић, секретар Општинског савета

област саобраћаја

5.

Јовица Цветковић, члан Општинског савета

област унутрашњих послова

6.

Татајана Радишић, члан Општинског савета

област саобраћаја

7.

Ненад Бугарски, члан Општинског савета

област медија

8.

Биљана Бајић, члан Општинског савета

област образовања

9.

Кладар др Властимир, члан Општинског савета

област здравља

10.

Јелена Васиљевић, члан Општинског савета

област финансија

11.

Мирјана Вујић,члан Општинског савета

област набавки

12.

Дејан Андрић, члан Општинског савета

област комуналних послова

13.

Тања Колунџија,, члан Општинског савета

област правосуђа

14.

Немања Матић, члан Општинског савета

област права

II
Општински савета за безбедност саобраћаја Србобран има задатак да усклади послове
безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно
јединице локалне самоуправе.
III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова
Општинског савета за безбедност саобраћаја Србобран број 06-115-5/2020-III од 11.12.2020. године,
Решење о допуни Решења о именовању чланова Општинског савета за безбедност саобраћаја
Србобран број 06-118-17/2020-III од 23.12.2020. године и Решење о измени Решења о именовању
чланова Општинског савета за безбедност саобраћаја Србобран број 06-79-12/2021-III од 16.07.2021.
године
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу
општине Србобран”.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-100-7/2021-III
Дана: 23.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.

158.

На основу члана 69. став 2. 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, 142/2014,
68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 67.
Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ број 4/2019 и 20/2019), 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 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2021. годину (»Службени лист општине
Србобран број 26/2020 и 08/2021), Општинско Веће општине Србобран, на 27. седници одржаној
23.09.2021. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Србобран за 2021. годину (»Службени лист
општине Србобран», број 26/2020 и 08/2021) раздео V – Општинска Управа, функција 160 – Опште
услуге из буџета, позиција 63, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска
класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу
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2.

3.
4.
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од 25.000,00 динара (Словима:двадесетпетхиљададинара и 00/100) за „Партиципацију за учешће
на програму ИС Петница-Јасмина Васић (летња научна школа)“.
Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска Управа,
функционална класификација 130 – опште услуге, позиција 38/19, програмска класификација 0602,
апропријација економска класификација 424- специјализоване услуге за „Партиципацију за учешће
на програму ИС Петница-Јасмина Васић (летња научна школа)“.
О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије
Општинске
управе Србобран.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран».
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-259/2021-III
Дана: 23.09.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Дебељачки, с.р.

стр.бр. 331
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Измене и допуне Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за
изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота
општине Србобран за 2021.годину

153
154
155
156

Одлука о измени Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Србобран за
период 2022-2028
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о стипендијама ученика и студената за
остварене резултате из области науке, уметности и спорта
Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, за радну
2020/2021.годину
Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран, за радну 2021/2022.годину
Решење о давању сагласности на коначни нацрт Анекса 1 Јавног уговора о
поверавању обављања делатности приградског превоза путника на територији
општине Србобран
Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад општине Србобран
Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Србобран
Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Србобран
Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Србобран

157
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о именовању чланова Општинског савета за безбедност саобраћаја Србобран
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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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: Татјана Симин
www.srbobran.rs
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