
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
 

____________________________________________________________________________________ 
Година XLVIII                        _________Србобран, 26.01.2015.               ____      _____             __Брoj: 2. 

_________________________________“Излази по потреби“__________________________________ 
 

2. 

     На основу члана 40. Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“, број: 

88/2011), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/2011), члана 40. тачка 7. Статута 

Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 83. Пословника Скупштине општине 

Србобран ("Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 12.  Одлуке о обављању комуналне делатности 

линијског превоза путника („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2013),  на предлог Комисије - стручног тима за спровођење јавног 
позива за поверавање превоза путника, Скупштина општине Србобран на 19. седници одржаној  25.09.2014.  године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О  ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  У ПОСТУПКУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ  ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

(Отворени поступак број К1/2014) 

 

За концесију-поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на 

територији Општине Србобран у отвореном поступку број:  К1/2014, као најповољнија, бира се понуда понуђача „Бечејпревоз“ ДОО Бечеј 

и то за пакет који се састоји од једне линије приградског превоза и две линије градског превоза путника на територији Општине Србобран. 

Обављање комуналне делатности  линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији Општине 

Србобран за наведени пакет линија у градско-приградском превозу путника, Општина Србобран поверава „Бечејпревоз“ ДОО Бечеј, на 
период од 5 година. 

Овлашћује се председник Општине Србобран да, у име Скупштине општине Србобран – даваоца концесије, потпише јавни уговор 

са овлашћеним представником понуђача „Бечејпревоз“ ДОО Бечеј, у складу са Одлуком о давању сагасности на Коначни нацрт јавног 

уговора о поверавању обављања делатности градо-приградског превоза путника на територији општине Србобран (“Службени лист 

Општине Србобран“ број: 1/2014). 

Најповољнији понуђач је обавезан да потпише јавни уговор о концесији у року од 30 дана од дана истека периода мировања 

односно од доношења одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права. 

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу Општине Србобран“, након истека периода мировања односно након доношења 

одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права. 

 

Образложење 

Општина Србобран је у поступку прикупљања понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности  линијског 

превоза  путника у градско - приградском саобраћају на територији Општине Србобран објавила позив за достављање понуда  у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Дневник“, на порталу  јавних  набавки и на интернет страници Општине 

Србобран.  

По објављеном позиву благовремено су пристигле две понуде, следећих  понуђача: БПВ Превоз Нови Сад и „Бечејпревоз“ ДОО 

Бечеј. 
Поступак отварања понуда је спроведен дана 18.08.2014. године са почетком у 13.00 часова од стране Комисије стручног тима за 

спровођење јавног позива за поверавање превоза путника именованог од стране Општинског већа. 

Увидом  у  пристиглу документацију, установљено је следеће: понуђач БПВ Превоз Нови Сад је доставио понуду која није садржала 

све потребне услове (ни обавезне, ни додатне) за учешће у поступку концесије, а понуђач „Бечејпревоз“ ДОО Бечеј  је доставио исправну и 

прихватљиву понуду која садржи све потребне доказе тј. доказе који су тражени конкурсном документацијом, односно доказ о техничкој 

опремљености основних средстава - аутобуса и доказ о паркинг простору и техничкој опремљености простора за одржавање возила и  

потврду надлежног Привредног суда да се  против истог не води поступак стечаја, ликвидације или принудног поравнања;                   

На основу наведеног Скупштина општине Србобран је донела одлуку као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији, који предаје наручиоцу,  у року од  15 од 

пријема исте. 

Период мировања је истекао дана 21. октобра 2014. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 344-45/2014-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 25.09.2014. године  Жељко Богојевић, с.р. 

 

3. 

На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -исп., 108-2013 и 142/2014), члана 16.  Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени 

лист Општине Србобран“, број: 20/2014), члана 2. став 1. тачка  26. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, 

број: 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), 

Општинско веће на 46. седници одржаној 26.01.2015. године, донело је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 

20/2014), функција 110 – Резерве буџета, глава 4.02 – Резерве буџета, позиција 51, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, 

економска класификација 499 – Издвајања у сталну буџетску резерву, одобравају се:  

- Марић Милану из Турије, са станом у улици 7 јули бр. 29, средства у износу од 56.800,00 динара, за санацију стамбеног објекта, 

након пожара. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се за наведене намене и у друге сврхе се не могу користити. 

3.Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 4.01. Општинска управа и ОЈП,  130 –Општинска управа и ОЈП 

из буџета, позиција 27, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање објеката и опреме  у износу од 56.800,00 динара. 

4. Обавезује се Марић Милан из Турије, да достави детаљан извештај о коришћењу наведених средстава, након реализације, а 

најкасније до 31.12.2015. године. 

5. Ово Решење извршиће Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе Србобран. 

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

 
ОПШТИНА СРБОБРАН   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-3/2015-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 26.01.2015. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

4. 

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -исп., 108-2013 и 142/2014), члана 16.  Одлуке о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени 

лист Општине Србобран“, број: 20/2014), члана 2. став 1. тачка  26. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, 

број: 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), 

Општинско веће на 46. седници одржаној 26.01.2015. године, донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2015. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 

20/2014), глава 4.02 – Резерве буџета, функција 110 – Резерве буџета, позиција 52, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, 
економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 45.171,22 (словима: 

четрдесетпетхиљадастоседамдесетједан и 22/100) динара Општинској управи и Правобранилаштву Општине Србобран. 

2.Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 4.01. Општинска управа и Правобранилаштво Општине 

Србобран, функционална класификација 130 – Општинска управа и Правобанилаштво Општине Србобран из буџета, позиција 14/1, 

програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу од 

45.171,22 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе Србобран. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-46-13/2015-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 26.01.2015. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

5. 

На основу члана 68. став 1. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број: 

135/2004, 36/2009, 36/2006 – др.закон и 72/2009 – др.закон), члана 6. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине 

(„Службени лист Општине Србобран“, број: 8/2012, 10/2013 и 14/2013), члана 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне 

средине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 1/2010), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени 

лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број: 2/2009), уз Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-00-3503/2014 од 22.12.2014. 

године Општинско веће општине Србобран, на 46. седници, одржаној дана 26.01.2015. године, донело је 

 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број: 135/2004, 36/2009 и 36/2009-др. закон), уређује 

се интегрални систем заштите животне средине односно остварују се права човека на живот и развој у здравој средини, а самим тим и 

уравнотежен однос привредног развоја и животне средине. 

Јединица локалне самоуправе доноси програм заштите животне средине на својој територији у складу са својим интересима и 

специфичностима.  

Oвим планом и програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности, програме и пројекте 

које се током 2015. године планирају у области заштите и унапређења животне средине. 
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Члан 2 

За реализацију програма коришћења средстава буџетског фонда планирају се средства: 

 

1. Из буџета општине Србобран (накнада по основу члана 85. Закона о заштити животне средине) за 2015.год. 0,00 

2. 
Приходи од накнаде за заштиту и унапређење животне средине (на основу члана 87.став 2.тачка 1. и 2. Закона о заштити 

животне средине) 
8.300.000,00 

3. Средства заостала из предходне године – из 2014. године 0,00 

  8.300.000,00 

 

Члан 3. 

Програм ће бити реализован у складу са Приоритетним пројектима наведеним у Стратегији локалног одрживог 

развоја општине Србобран за период 2014 – 2020. године, са акционим планоцима за приоритетне област локалног одрживог 

развоја („Сл. лист општине Србобран“ бр. 10/2014), а према следећем табеларном прегледу: 

 

Редни 

бр. 
ОПИС 

Планирана 

средства за  

2015. годину 

I 
Програмии пројекти праћења 

стања животне средине (мониторинг) 

1. Контрола квалитета ваздуха 100.000,00 

2. Повремена циљна мерења у животној средини 400.000,00 

Свега: 500.000,00 

II 
Подстицајни, превентивни и санациони  

програми и пројекти 

1.  Унапређење, уређење и проширење зелених површина (парковских, спортских и у сеоским месним заједницама) 700.000,00 

2.  Озелењавање јавних зелених површина 300.000,00 

3.  Санирање и рекултивација дивљих депонија 100.000,00 

4.  Еколошки пројекти месних заједница 800.000,00 

5.  Интервенције и санације у случају ванредних ситуација, изазваних хемијским удесом, на територији општине 200.000,00 

6.  Субвенције јавним предузећима за пројекте чији је циљ унапређење животне средине 300.000,00 

7.  Научно – истраживачки програми и пројекти 100.000,00 

8.  Сузбијање комараца и крпеља 500.000,00 

9.  Сузбијање амброзије 200.000,00 

Свега: 3.200.000,00 

III 
Едукативни програми и јачање свести о значају  

заштите животне средине 

1 Сајмови заштите животне средине, здраве хране.. 100.000,00 

2 Манифестације, обележавање битних датума  100.000,00 

3 Израда брошура и публикација 400.000,00 

Свега: 600.000,00 

IV 
Услуге информисања и  

објављивања података 

1 Услуге информисања јавности о стању и квалитету животне средине 100.000,00 

Свега: 100.000,00 

V 
Програми и пројекти заштите и развоја 

заштићених природних добара 

1 Бељанска бара – манифестација Дана паркова природе 200.000,00 

2 Бељанска бара – промотивни материјал 200.000,00 

Свега: 400.000,00 

VI 
Финансирање програма и пројеката  

за заштиту животне средине 

 

1 Еколошки пројекти установа за образовање 500.000,00 

1 Еколошки пројекти удружења, и невладиних организација 3.000.000,00 

 Свега: 3.500.000,00 

УКУПНО ДИНАРА: 8.300.000,00 

 

Члан 4. 

I - За  реализацију  програмских активности из члана 3.  под тачком 1. потписаће  се  уговори  са  овлашћеним  стручним 

установама и организацијама у складу са позитивним законским прописима. 

II - Подстицајни , превентивни и санациони програми и пројекти наведени под овом тачком као и остали  за чијом се 

реализацијом  укаже потреба,  а који су од интереса  за  општину  и  реализују  се  на  територији општине (хитне интервенције) биће 
реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из закона о заштити животне средине и у сарадњи са другим институцијама. 

Средства наведена у табеларном прегледу под овом тачком биће додељена на основу појединачног акта Општинског већа а на 

основу поднетих захтева надлежних  институција,  јавних  предузећа, сеоских месних заједница као и на основу предлога Одељења за  

урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе Србобран; као и на основу потписаних уговора са 

предузећима регистрованим за тражену делатност, у саклу са позитивним законским прописима. 

Суфинансирање научно истраживачких програма и  пројеката  из  области  заштите  животне  средине вршиће  се  за  оне   за  које  
постоји  интерес  за реализацијом на територији општине на основу јавног конкурса, појединачног акта Општинског већа и оцене о значају 

стручног рада коју доноси одељење за  урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе Србобран.  
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III - У  циљу  подизања  нивоа  образовања,  јачања свести и популаризације заштите животне средине , општинска  управа  

Србобран ће у сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима,  трибинама  и  манифестацијама  из области  

заштите  и  унапређења  животне  средине  и обележавању значајних датума. 
IV  -  У  циљу  редовног,  благовременог,  потпуног  и објективног обавештавања јавности о стању животне средине,  јавности  

рада  Општинске  управе  и  јачања свести о значају заштите животне средине наставиће се  са  ажурирањем  интернет  странице  Општине 

Србобран  у  делу  Заштита  животне  средине  и истовремено ће се радити на обавештавању јавности о  стању  животне  средине   путем  

средстава информисања. 

V, VI - Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу основу објављеног конкурса. О избору пројеката који ће бити 

финансирани из буџетског фонда одлуку доноси Председник општине, на предлог Комисије за преглед пројеката приспелих на јавном 

конкурсу за финансирање удружења на територији општине Србобран из области заштите животне средине. 

 

Члан 5. 

Финансирање ,односно суфинансирање активности  из овог  Програма  вршиће  се  у зависности  од  прилива  средстава  

прикупљених  у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Србобран  

 Уколико се приходи не остварују у планираном износу  Председник  општине одређује  приоритетне активности на предлог 
општинског већа. 

Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и пројеката, као и надзор над извршавањем  уговорених  

обавеза  спроводи Општинска  управа, то јест: Одељење  за  урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине 

општинске управе Србобран. 

Члан 6. 

Пријаве  пројеката  за  финансирање  или суфинансирање достављаће се Општинској управи Одељењу за  урбанизам, стамбено – 

комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе Србобран, а Комисија за преглед пројеката приспелих на јавном 

конкурсу за финансирање удружења на територији општине Србобран из области заштите животне средине (коју именује председник 

општине Србобран) ће  вршити избор Програма и Пројеката, ако су у сагласности са предложеним Програмом коришћења средстава за 

2015. годину.  

Члан 7. 

Општинско веће може бити наручилац израде Програма  или  Пројеката  за  финансирање  или  по потреби расписивати јавни 

позив за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката. 

 

Члан 8. 

Овај план и програм ступа на снагу наредног дана по објављивању у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ОПШТИНА СРБОБРАН   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 501-81/14/2015-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 

Дана: 26.01.2015. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

2 
Одлука и избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања делатности линијског превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији Општине Србобран (Отворени поступак број К1/2014) 
2 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

3 Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве 2 

4 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 3 

5 Прпграм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину 3 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 
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„Академија Оксфорд“, Јагодина, кнегиње Милице 21 

 


