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27. 
  

 На основу члана 38. у вези са чланом 39. став 5. Одлуке Општинском већу („Службени лист Општине 

Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. у вези са чланом 33. став 2. Пословника Општинског већа Општине 
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско веће Општине Србобран на 29. 

седнци, одржаној 25.03.2014. године донело је 

 

У  П  У  Т  С  Т  В  О 
О НАЧИНУ ПРИМЕЊИВАЊА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ И ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
 

1. Овим Упутством о начину примењивања Одлуке о Општинском већу и Пословника Општинског већа 

Општине Србобран (У даљем тексту: Упутство) на ближи начин се прописује примењивање напред 

наведених аката. 
2. Одлука о Општинском већу је објављена у „Службеном листу Општине Србобран“, број: 10/2008), а 

ступила је на снагу 25.12.2008. године (у даљем тексту: Одлука). 
3. Пословник Општинског већа Општине Србобран је објављен у „Службеном листу Општине Србобран“, 

број: 2/2009), а ступио је на снагу 24.03.2009. године (у даљем тексту: Пословник). 

4. На начин прописан актима из тачке 1. овог Упутства и овим Упутством, у току трајања поступка 

припреме свих врста аката која се упућују на разматрање како Општинском већу тако и Скупштини 

општине Србобран, дужни су да поступају све организационе јединице Општинске управе Србобран, 
јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Општина Србобран, Јавно 

правобранилаштво Општине Србобран и чланови Општинског већа. 
5. Јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Општина Србобран комуницирају са 

Општинским већем и Скупштином општине Србобран искључиво у писменом облику преко ресорних 
организационих јединица Општинске управе Србобран, које представљају контролно тело свих 

нормативних аката и информација које ови субјекти доносе у току свог пословања. 
Оргаизационе јединице Општинске управе Србобран  су дужне да заједно са јавним предузећима, 

установама и другим организацијама чији је оснивач Општина Србобран воде рачуна која све акта треба 
донети или усагласити са важећим прописима и да о томе писмено обавесте ове субјекте и наложе им да 

у одређеном року израде таква акта. 
6. Материјале који се разматрају на седници Већа припремаjу организационе јединице Општинске управе у 

чијем делокгругу су питања на која се материјал односи.  
Материјале могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији је оснивач Општина, 

и то: 

- на захтев председника Већа, 
- на захтев организационе јединице Општинске управе у чијем делокругу је област, односно делатност 

за коју је Општина основала установу, јавно предузеће и другу организацију,  или 
- по сопственој иницијативи, када је питање на које се материјал односи од значаја за обављање 

делатности установе, јавног предузећа и друге организације чији је оснивач Општина. 
Организационе јединице Општинске управе и установе, јавна предузећа и друге организације чији је 

оснивач Општина, дужне су да материјале које разматра, односно о којима одлучује Веће, припреме у 
форми и на начин утврђен Пословником. (члан 31. до 46. Пословника). 

Одлуку и други општи или појединачни акт који Веће предлаже Скупштини, обрађивач припрема у 
форми нацрта и доставља га Већу ради утврђивања предлога за Скупштину. 

Нацрт општег акта из претходног става припрема се у форми у којој се акт доноси и садржи: 

- нормативни део, 

- образложење, чији су обавезни елементи: правни основ за доношење акта; разлози за доношење; 
образложење појединачних предложених решења; назначена висина и начин обезбеђивања потребних 

средстава; разлози због којих акт треба донети по хитном поступку; разлози због којих се предлаже да 

општи акт ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања и 
- преглед одредаба које се мењају. 

Нацрт појединачног акта припрема се у форми у којој се акт доноси. 
Ако је у питању неки захтев јавног предузећа, установе или друге организације чији је оснивач Општина 

Србобран који је условљен одлучивањем Општинског већа а односи се на део пословања за који се не 
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доносе нормативна акта (нпр. захтев за набавку опреме, за давање сагласности за закључивање неког 

уговора, за давање сагласности на формирање цене услуга), тада се уз захтев доставља и: 

- допис којим се информација досатвља ресорној организационој јединици Општинске управе 
Србобран на преглед и давање мишљења, 

- Информација у којој морају бити садржани опис захтева и сви разлози који су од битног значаја за 
одлучивање, 

- предлог текста закључка или другог акта Општинског већа о усвајању информације. 
7. Приликом припреме сложенијих материјала организационе јединице Општинске управе Србобран су 

обавезне да организују заједничке састанке са представницима јавних предузећа и установа чији је 
оснивач Општина Србобран како би се избегле нејасноће, скратило време за припрему тих материјала 

као и њихово враћање на додарду и исправке. 
8. Организацона јединица Општинске управе Србобран након прибављања свих потребних претходних 

мишљења, уколико су она потребна, комплетан материјал са предлогом текста закључка Општинског 
већа уз допис доставља члану Општинског већа задуженом за одређену област како би се он упознао са 

тим материјалом и након упознавања се потписао на месту које је означила ресорна организациона 
јединица Општинске управе Србобран, посебно узимајући у обзир права и дужности чланова Општинског 

већа (чланови 12. до16. Одлуке и чланови 10. и 11. Пословника). 
9. У случају да члан Општинског већа има одређене примедбе на материјал који треба да се упути на 

усвајање Општинском већу, дужан је да тај материјал врати ресорној органзационој јеидници Општинске 

управе Србобран на дораду и исправку, уз писмено навођење својих примедби, мишљења или сугестија. 
Након дораде и исправке материјала напред прописана процедура се понавља. 

10. Да би се избегла ситуација да члан Општинсог већа враћа материјал на дораду и исправку, 
организационе јединице Општинске управе Србобран су обавезне да пре коначног текста материјала за 

упућивање Општинском већу изврше благовремене косултације и упознавање члана Општинског већа са 
материјалом. 

11. Након што члан Општинског већа својеручно потпише материјал подобан за упућивање Општинском 
већу, организациона јединица Општинске управе Србобран комлетан материјал са својим писаним 

извештајем доставља надлежној служби која обавља послове за Општинско веће и Скупштину општине 

Србобран у штампаном облику у довољном броју примерака као и у електронској форми. 

12. Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-17-10/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 25.03.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

 
28. 

           На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. и 108/2013), Уредбе о буџетском 

рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, број: 125/2003 и 12/2006), Одлуке о буџету општине 

Србобран за 2014. годину („Службени лист општине Србобран“ број 14/2013) члана 2. и 38.  Одлуке о 
Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008) и члана 66. Пословника Општинског 

Већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009), Општинско Веће општине 
Србобран на својој 29. седници, одржаној 25.03.2014. године, донело је 

 
 

УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА 
 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

          Упутством о раду трезора Општине Србобран (у даљем делу Упутство) регулише се начин извршења 
буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола финансијских трансакција и садржина образаца 

за Главну књигу трезора. 

Члан 2. 
          Буџет се извршава преко директних корисника: 

- Председник општине, Општинско Веће и Скупштина општине и 
- Општинска Управа и Општинско Јавно Правобранилаштво. 

 Буџетски извшиоци консолидованог рачуна трезора код директног буџетског корисника (у даљем 
тексту: буџетски извршилац) су: 

1. Начелник Општинске Управе, шефови одељења, 
2. Шефови одсека.  

3. Лица из тачке 1. овлашћена су да раде као извршиоци буџета, а која су систематизацијом 

одређена и овлашћена за послове одобравања предлога или захтева за плаћање, односно пренос средстава, 
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врше функцију контроле и оверавања тачности књиговодствених исправа на основу којих се подноси захтев 

за плаћање и оверава тачност и законитост прелога, или захтева за плаћање односно пренос средстава. 

  Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора у Одељењу за привреду, буџет и финансије су: 
1. Шеф Одељења за привреду, буџет и финансије. 

2. Лице у Одељењу за привреду, буџет и финансије по акту о систематизацији врши послове 
контроле и оверавања предлога и захтева за плаћање, односно пренос средстава, послове одобравања 

плаћања и лице које непосредно врши послове извршења расхода са консолидованог рачуна трезора. 
Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине Србобран.  

 
II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 
1. Процедуре извршења буџета  

 
Члан 3. 

           У процесу извшења буџета дефинишу се следеће процедуре:  
    1. Процедура за апропријације  

    2. Процедура за утврђивање квоте 
    3. Процедура за преузимање обавеза 

    4. Процедура за плаћање и трансфер средстава (образац ИП, образац ЗП)  

    5. Процедура за давање сагласности на поднесене захтеве за средства (образац Решење) 
    6. Процедура за исправку књижења (ИК).  

           Апропријација је годишњи обим средстава предвиђен за одређене намене, утврђен Одлуком о 
буџету. 

          Директни корисници, преко којих се врши финансирање индиректних буџетских корисника могу да 
врше расподелу само у оквиру буџетом одобрених апропријација.  

          Одлука о буџету којом су дефинисане апропријације за сваког буџетског корисника објављује се у 
„Службеном листу Општине Србобран“ и поставља се на веб сајту Општине Србобран.  

         Функционер буџетског корисника је одговоран за закониту, наменску и економичну употребу 

средстава. 

         Уколико наступе околности где је неопходан већи износ средстава за буџетског корисника од 
утврђеног Одлуком о буџету, исти подноси Захтев за промену апропријације.  

          Буџетски корисници подносе захтеве на обрасцима који су саставни део овог Упутства. Уколико 
наступи потреба за изменама износа већ одобрених у процедурама, за исте се могу поднети захтеви за 

измену (захтев за имену квоте, захтев за измену преузимања обавеза, затев за имену плаћања).  

 

2. Надлежности, носиоци и активности у извршењу буџета  

 
Члан 4. 

         Индиректни буџетски корисник идентификује потребу (квоте, преузимање обавезе, плаћање) и са 
захтевом (Образац ИП, и образац ЗП) се обраћа директном кориснику, уз поштовање свих процедура Закона 

о јавним набавкама. Служба у индиректном буџетском кориснику попуњава захтев са назнаком за сваког 

добављача посебно. Овлашћено лице у индирекном буџетском кориснику попуњава, а одговорно лице 

одобрава захтев. Исти се прослеђује директном буџетском кориснику.  
 

Члан 5. 
          Директни буџетски корисник – Општинска Управа и ОЈП преузима захтеве од индиректних корисника, 

заводи их у Регистар примљених захтева, контролише да ли је у складу са Одлуком о буџету односно 
месечним и кварталним плановима, да ли је спроведен поступак јавних набавки, да ли је документација 

исправна са формалне, рачунске и суштинске стране те уколико је документација исправна попуњава 
одговарајући „збирни“ захтев, оверава га својим потписом, комплетира га са примерком захтева идиректних 

буџетских корисника, заводи у Регистар захтева директног корисника и прослеђује Одељењу за привреду, 

буџет и финансије.  
          За документацију где постоји испорука роба мора бити приложена оверена одпремница.  

          Индиректни буџетски корисник мора благовремено подносити захтеве, како би обавезе извршили у 

року. 

         Уколико захтев индиректног корисника није уредан, дирекнтан корисник не одобрава захтев и враћа 
га индирекном кориснику уз образложење.  

Члан 6.  
           Одељење за привреду, буџет и финансије врши пријем, завођење и контролу захтева, проверава да 

ли постоји комплетна документација, да ли је захтев потписан од стране директног буџетског корисника. 
Уколико захтев не садржи све потребне елементе враћа га директном буџетском кориснику и заводи у 

евиденцију одбијених захтева. Уколико је захтев уредан, овлашћено лице га потписује и прослеђује 
надлежном лицу за одобравање средстава из буџета, који захтев одобрава и прослеђује Одсеку за послове 

ликвидатуре ради преноса одобрених средстава из буџета. Уколико се не одобри захтев од стране 
надлежног лица буџетског извршиоца у Одељењу за привреду, буџет и финансије, захтев се враћа 

директном буџетском кориснику уз образложење. 
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          Одељење за привреду, буџет и финансије дужно је да организује евиденцију свих примљених 

захтева, односно да води Регистар примљених захтева за процедуре, тачка 1.-5. првог става Члана 3, као и 

евиденцију о прихваћеним и одбијеним захтевима. 
          Поступак је истоветан код директног буџетског корисника који нема индиректне кориснике.  

          Директни буџетски корисници подносе захтеве за следеће функције:   
 Председник општине, Општинско Веће и Скупштина Општине – 110. 

      Општинска Управа и ОЈП – 110, 130, 160, део функције 920, део функције 912, део функције 820, 
део функције 810, и 410.   

3. Процедура за преструктуирање позиција 
 

Члан 7. 
         Коришћење средстава Текуће буџетске резерве и преструктуирање постојећих апропријација (до 5%) 

може се реализовати тек након достављања Решења Општинског већа Одељењу за привреду, буџет и 
финансије.  

         Решење о преструктуирању и коришћењу средстава Текуће буџетске резерве доноси Општинско веће 
на предлог Одељења за привреду, буџет и финансије, а по захтеву корисника.  

 
4. Процедуре за утврђивање квоте 

 

Члан 8.  
         Директни корисници буџетских средстава до 25.-ог  у месецу подносе Одељењу за привреду, буџет и 

финансије предлог месечног плана за потребним средствима за наредни месец.  
         Предлог мора бити у складу са тромесечним плановима за извршење буџета које доноси Општинско 

веће, уз сагласност председника општине Србобран, а на предлог Одељења за привреду, буџет и финансије. 
         Одељење за привреду, буџет и финансије је дужно да најкасније 10 дана пре почетка наредног 

квартала писмено обавести сваког директног корисника општинског буџета о висини планираних 
апропријација за наредни квартал и месечној динамици коришћења истих. 

         Предлог месечног плана – квота директни корисник буџетских средстава мора да достави у два 

примерка на прописаном обрасцу ПП, који је саставни део овог упутства.  

         Буџетски извршилац трезора у одељењу за привреду, буџет и финансије, врши контролу достављеног 
предлога и својим потписом оверава његову валидност. Након овере поднети предлог се заводи у Регистар 

квота трезора јединице локалне самоуправе.  
         Директни корисник води хронолошку евиденцију достављених предлога месечних планова.  

         Уколико поднети предлог није у складу са тромесечним планом за извршење буџета и месечном 

динамиком коришћења средстава буџетски извршилац трезора Одељења за привреду, буџет и финансије ће 

га вратити финансијској служби директног корисника на корекцију. 

         Изузетно од одредбе става 4. овог члана, директном буџетском кориснику се може одобрити и веће 
месечно право, ако за то постоје оправдани разлози који се морају детаљно образложити. Веће месечно, 

односно тромесечно право одобрава председник Општине, на прелог директног корисника уз сагласност 
Одељења за привреду, буџет и финансије.  

          Предлог месечног плана – квота се попуњава у складу са обрасцем који је саставни део Упутства.  

 

5. Процедура за преузимање обавеза 
 

Члан 9. 
         Директни буџетски корисник мора да достави Одељењу за привреду, буџет и финансије – Одсеку 

буџета образац о преузимању обавеза, а у циљу резервисања буџетских апропријација и квота у одређеном 
временском периоду у ком се очекује плаћање преузете обавезе.  

         Одсек за буџет води Регистар преузетих обавеза, који садржи све податке који су у вези са процесом 
преузимања обавеза ( бројеве докумената за преузимање обавеза, датум када је преузета обавеза, да ли је 

обавеза преузета у складу са Законом о јавним набавкама и да ли је извршена у складу са наменом која је 

утрврђена Одлуком о буџету).  
 

6. Процедура за плаћање и трансфер средстава 

 

Члан 10. 
         У складу са овереним предлогом плана за пренос средстава за месец, директни буџетски корисник 

подноси трезору захтев за плаћање.  
         Захтев за плаћање се подноси на прописаном образцу ЗП – Захтев за плаћање заједно са пратећом 

документацијом о насталој пословној промени (у даљем тексту: Рачуноводствена исправа).  
         У случају јавне набавке директни корисник уз захтев за плаћање за набавку добара, услуга и 

извођење радова подноси и документацију којом потврђује да је поступак јавне набавке спроведен у складу 
са прописима којима се уређује поступак јавних набавки. 

         Одељење за привреду, буџет и финансије је дужно да у року од 3 радна дана од пријема комплетне 
документације изврши пренос средстава. 
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         У захтев за плаћање ИП и ЗП се уноси податак за сваку економску класификацију за плаћање 

појединачно, осим захтева за исплату плата, додатака и накнада запослених који се подноси на образцу ИП 

– Захтев за исплату плата, додатака и накнада запослених.  
         Директни корисници захтев за плаћање групишу према прописаним економским класификацијама и 

према главама.  
         Обрасци су прописани овим упутством и чине његов саставни део. 

         Директни буџетски корисник је обавезан да води Регистар поднетих захтева за плаћање у који ће 
хронолошким редом уписивати све поднете захтеве за пренос средстава. 

         Захтеви се попуњавају на образцима који су саставни део Упутства: 
1. Захтев за плаћање – ЗП 

2. Захтев за исплату плата, додатака и накнада запослених – ИП  
3. Решења о давању сагласности на поднете захтеве за средства 

4. Захтев за исправку књижења. 
Члан 11. 

         Буџетски извршилац у Одељењу за привреду, буџет и финансије, који врши проверу захтева за 
плаћање може ставити оверу да је захтев валидан тек након провере документације – рачуноводствених 

исправа и расположивог права за одређену врсту расхода предвиђеног месечним планом за извршење 
буџета.  

         Уколико се у поступку овере поднетог захтева за плаћање констатује да су створене обавезе на терет 

консолидованог рачуна трезора мимо надлежности директног буџетског корисника, буџетски извршилац 
трезора неће одобрити поднети захтев за плаћање. Писменим путем ће обавестити директног буџетског 

корисника о разлозима за неодобравање исплате (интерни образац). 
         Уколико директни буџетски корисник не прихвати разлоге за одбијање захтева за плаћање мора 

обавестити Председника општине о томе. Одељење за привреду, буџет и финансије је у обавези да једном 
месечно, а најкасније до 10. у наредном месецу, обавести Председника општине о свим одбијеним 

захтевима.  
Члан 12. 

         Одељење за привреду, буџет и финансије одобрава дневно оверене захтеве за плаћање када утврди 

да је:  

- маса средстава за дневну исплату у складу са расположивим средствима на консолидованом рачуну 
трезора,  

- да су захтеви у складу са Одлуком о буџету,  
- да захтев представља ефикасну и сврсисходну употребу новчаних средстава. 

         Изузетно из става 1. овог члана могу се одобрити ванредни захтеви за плаћање, а који су изнад 

месечног плана за пренос средстава, уколико се оцени да би његово неизвршавање имало штетне 

последице за функционисање рада директног, односно индирекног корисника (неопходан Закључак 

Општинског већа).  
Члан 13. 

         Након извршене овере и одобрења захтева за плаћање, Одељење за привреду, буџет и финансије 
упућује документацију Начелнику Општинске Управе који својим потписом на захтеву и образцу налога за 

плаћање доставља документацију Одсеку ликвидатуре на обраду за плаћање. 

         Након  обраде документације за плаћање (Обрада налога за пренос средстава), комплетира се 

документација и иста са предлогом Решења о давању сагласности на поднете захтеве за средства доставља 
наредбодавцу за извршење буџета -  председнику Општине Србобран на потпис или лицу које он овласти. 

         Након плаћања се документација упућује Одсеку књиговодства, извештавања, на књижење. 
         Одсек буџета, по пријему извода управе за трезор извештава директног буџетског корисника о 

спроведеном плаћању предходног дана достављањем копије извода.  
 

III КОНТРОЛА ЗАХТЕВА ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА 
ИНТЕРНА КОНТРОЛА  

 

Члан 14. 
          Унутрашња, односно интерна контрола представља систем поступака и одговорности свих лица 

укључених у трансакције и пословне догађаје код директних, индиректних и осталих корисника јавних 

средстава Општине Србобран. 

           Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске Управе Србобран као надлежни „директни“ 
корисник у буџетском смислу, је овлашћено да контролише наменску употребу средстава код индиректних 

кориника и у јавним предузећима (у делу средстава из буџета), као и код осталих корисника јавних 
средстава у буџетском смислу.  

Члан 15.  
         Буџетски извршилац код директног буџетског корисника одговоран је за унутрашњу контролу својих 

трансакција и пословних догађаја, као и трансакција и пословних догађаја индиректног буџетског 
корисника, који је у њиховој надлежности. 

         Буџетски извршилац дужан је да се приликом набавке добара, радова и услуга, придржава одредби 
Закона о јавним набавкама и других подзаконских аката који регулишу ову област. 
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Члан 16. 

         Директни буџетски корисник не може да ствара дужничко – поверилачке односе, односно обавезе на 

терет буџета Општине Србобран за расходе који нису у његовој надлежности, као ни за расходе који су 
изнад износа средстава одобрених месечним планом за пренос средстава. 

         Изузетно из става 1. овог члана, директни буџетски корисник може да створи и већу обавезу од 
месечног плана, уколико би се неизвршавање овакве обавезе негативно одразило на функционисање рада 

директног, односно индиректног корисника. Приликом доношења оваквог захтева за плаћање директни 
буџетски корисник мора исти детаљно образложити, а обавезе се могу платити само уз Решење – Закључак 

Председника општине Србобран.  
 

КОНТРОЛА КОД ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

Члан 17. 
         Буџетски извршилац код директног буџетског корисника након пријема рачуноводствене исправе о 

насталим обавезама и расходима на терет буџета, контролом утрђује њихову потпуност, истинитост, 
рачунску тачност и законитост 

         У случају да је пренос средстава извршен на основу предрачуна, индиректни корисник је обавезан да 
у року од 7 дана достави копију рачуна на који ће назначити број захтева на основу којег је извршен пренос 

средстава. 

         Буџетски извршилац дирекног корисника дужан је да рачуноводствену исправу заједно са захтевом за 
плаћање достави трезору на извршење у року од 2 дана од дана пријема документа. 

         Образац захтева за плаћање попуњава се у 2 примерка. Примерак захтева са оргиналним 
рачуноводственим исправама, документацијом, предаје се одсеку трезора ради плаћања и књижења у 

главној књизи трезора. Други примерак захтева спаја се са копијом документације и служи за потребна 
евидентирања код директног буџетског корисника.  

 
Члан 18.  

         Одговорно лице директног буџетског корисника је обавезно да води Регистар поднетих захтева за 

плаћање. Регистар захтева мора да садржи следеће податке за сваки захтев за плаћање: 

- регистарски број и датум када је захтев примљен у трезор, 
- назив правног лица коме се врши плаћање, 

- број рачуна правног односно физичког лица,  
- број и датум рачуноводствене исправе,  

- укупан износ на који гласи захтев за плаћање, 

- регистарски број из предлога плана за пренос средстава којим је дато одобрење за стварање 

обавезе,  

- датум када је захтев за плаћање реализован од стране трезора  
         Буџетски извршилац за Општинску Управу и ОЈП Србобран води регистар примљених 

рачуноводствених исправа којима су створене обавезе на терет буџетских средстава. У регистар се 
хронолошким редом заводе: све примљене рачуноводствене исправе тако што се уписује назив добављача, 

датум документа, датум пријема документа, датум доспећа плаћања и датум извршеног плаћања (књига 

улазних фактура). 

         Обавезе по основу дужничко – поверилачких односа буџетског корисника измирују се у року доспећа 
за плаћање утврђене рачуноводственом исправом. 

         Уколико је плаћање извршено авансно (на основу предрачуна, профактуре и друго) буџетски 
корисник је дужан да преузме плаћену робу и обезбеди валидну рачуноводсвену исправу (фактуру, рачун) у 

року од 7 дана од дана извршног плаћања. 
         Директни буџетски корисник до 5. у месецу писмено обавештава председника Општине Србобран о 

неизмиреним обавезама из претходног месеца и наводи разлоге њиховог неизмирења.  
 

Члан 19. 

         Буџетски извршилац код директног буџетског корисника може да овери захтев за плаћање са 
консолидованог рачуна трезора за набављено добро, радове или услуге тек након што је утврдио:  

- да ли постоји довољно расположивог права за потрошњу на позицији на чији терет треба да се 

изврши плаћање,  

- да је правно или физичко лице доставило добро, извршило услугу, обавило радове, а што потврђује 
одговорно лице дирекног буџетског корисника својим потписом,  

- да је правно или физичко лице испоставило валидну рачуноводствену исправу за набављено добро, 
извршену услугу или радове,  

- да рачуноводствена исправа садржи податке о називу правног или имену физичког лица коме се 
врши плаћање, као и број рачуна правног односно физичког лица, чиме се обезбеђује обављање 

вршења плаћања стварном извршиоцу,  
- да су сви износи и обрачуни тачни. 

         Изузетно, буџетски извршилац може да овери захтев за плаћање и на основу рачуноводствене 
исправе којом се ствара обавеза на терет консолидованог рачуна трезора и пре пријема добра, извршења 
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услуге или радова, уз образложење разлога за авансно плаћање које се заједно са захтевом доставља 

трезору.  

Члан 20. 
         Директном, односно индирекном буџетском кориснику који не изврши преузету обавезу плаћања, без 

оправданог разлога, упутиће се контрола.  
 

IV БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Финансијско извештавање  

 
Члан 21. 

         Анализу примања извршених плаћања са рачуна извршење буџета Општине Србобран, Одељење за 
привреду буџет и финансије доставља квартално Председнику општине.  

 
Члан 22. 

         У циљу извештавања председника Општине и Општинског Већа, Одељење за привреду, буџет и 
финансије може затражити додатне податке од дирекног односно индирекног буџетског корисника. 

         
Периодични извештаји Одељења за привреду, буџет и финансије 

 

Члан 23. 
         Током фискалне године Одељење за привреду, буџет и финансије подноси извештаје председнику 

Општине односно Скупштини општине Србобран. 
         У Одељењу за привреду, буџет и финансије припремају се следећи извештаји:  

         1. Извешај о месечном остварењу буџета у којима се приказују месечни приходи и примања и расходи 
и издаци по дирекним и индирекним буџетским корисницима (до 15. у месецу за претходни месец), 

         2. Периодични извештаји (тромесечни, шестомесечни и деветомесечни) о остварењу буџета којима се 
приказује општи процес извршења буџета, 

         3. Остали финансијски извештаји који ће бити доступни јавности путем средстава јавном 

информисања укључујући и интернет. 

          
Извештавање трезора од стране директних буџетских корисника 

 
Члан 24. 

         Буџетски извршилац код директног буџетског корисника дужан је да до 01.03. обезбеди завршне 

извештаје о приходима и примањима и расходима и издацима претходне фискалне године својих 

индирекних корисника и да их најкасније до 31.03. достави Одељењу за привреду, буџет и финансије.  

 
Члан 25. 

         Одељење за привреду, буџет и финансије саставља нацрт консолидованог завршног рачуна буџета и 
подноси га најкасије до 15.05. изршном органу Општинском Већу. 

         Општинско Веће до 01.06. упућује предлог завршног рачуна Скупштини општине на усвајање, која га 

треба усвојити најкасније до 15.06. након чега се исти доставља Министарству финансија -  Управи за 

трезор. 
Члан 26.  

         Буџетски извршилац директног буџетског корисника дужан је да води евиденцију података на начин 
прописан овим упутством, укључујући и евиденцију докумената, регистара, писмених извештаја и 

електронских података које се односе на финансијске задатке и активности као и да обезбеди да су ти 
подаци доступни на захтев надлежних одељења Општинске Управе.  

 
V САДРЖАЈ И ВОЂЕЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ 

Главна књига трезора  

 
Члан 27.  

         Главна књига трезора садржи све трансакције и пословне догађаје, приходе и расходе, стање и 

промене на имовини, обавезама и капиталу. У главној књизи води се посебна евиденција за сваког 

директног буџетског корисника. 
Члан 28. 

         Главна књига директних и индирекних буџетских корисника у оквиру главне књиге трезора воде се у 
складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

         До гашења рачуна индирекни корисници воде своју главну књигу. 
 

Члан 29. 
         Ради поравнања књижења у главној књизи трезора прописује се образац исправка књижења – 

образац ИК који служи за исправке и промене стања рачуноводствених података, али промене не могу 
имати утицаја на стање средстава на консолидованом рачуну трезора. Образац оверавају буџетски 

извршилац трезора и буџетски извршилац директног корисника. 
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Члан 30. 

         Директни корисници буџетских средстава сачињавају годишњи преглед свих неизмирених обавеза 
које ће се исплатити у следећој фискалној години. 

         Преглед ових неизмирених обавеза доставља се најкасније до 31.01. Одељењу за привреду, буџет и 
финансије ради евидентирања у главној књизи трезора директног буџетског корисника.  

 
VI ОТВАРАЊЕ ПОДРАЧУНА ЗА ПОЈЕДИНА ВРСТЕ ПРИХОДА  

 
Члан 31. 

         На захтев директног буџетског корисника у оквиру консолидованог рачуна трезора могу се отворити 
подрачуни:  

- за приходе остварене из изворних активности директних корисника, 
- за приходе остварене од донација и наменских трансферних средстава. 

         Налог о отварању подрачуна подноси председник Општине на основу предлога Одељења за привреду, 
буџет и финансије.  

         Подрачун чини интегрални део консолидованог рачуна трезора.  
 

Члан 32.  

         Дирекни буџетски корисник средства са подрачуна може да користи искључиво за намене планиране 
буџетом и годишњим финансијским планом. 

         Главна књига подрачуна је саставни део главне књиге трезора. 
 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33. 
         Кршење овог упутства од стране буџетских извршилаца смара се тежом повредом радне обавезе. 

Одељење за привреду, буџет и финансије ће, уколико то оцени неопходним, о извршеним повредама радне 

обавезе обавестити наченика Општинске Управе и председника Општине. 

         Овог упутства се морају придржавати и сви запослени који учествују у процесу настанка и 
реализације пословних догађаја. 

Члан 34. 
         Ово Упутство ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине 

Србобран“.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-17-11/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 25.03.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 
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(уписује  
трезор) 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА, ДОДАТАКА И НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА _________________ 

(месец, година) 

 

Раздео Глава 
Извор 

финансирања 

Функционална 

класификација 

    

 

Обрачун сачинио: _____________________                                                   _______________________ 

                                    (финансијска служба)                                                                (датум) 

 

Дирекни корисник Одговорно лице за оверавање Одговорно лице за одобравање 

 

 

  

(датум) М.П.  

 

 

 

Одељење за привреду, 

буџет и  финансије 

Одговорно лице за оверавање Одговорно лице за одобравање 

 

 

  

(датум) М.П.  

 

 

Регистарски број:   ОБРАЗАЦ – ИП 

Назив директног корисника буџета  

Економска класификација 
Апропријација 

Конто Назив 
Износ 

Позив на број 

(уписује трезор) 

1 2 3 4 5 

I ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 411111 Плате на основу цене рада   

 411112 Додатак за рад дужи од пуног радног 

времена 

  

 411113 Додатак за рад на дан државног и верског 

празника 

  

 411114 Додатак за рад ноћу   

 411115 Додатак за време проведено на раду 

(минули рад) 

  

 411116 Теренски додатак   

 411117 Умањена зарада за првих 30 дана 

одсуствовања с посла услед болести 

  

 411121 Плате приправника које плаћа послодавац   

 411122 Плате приправника које плаћа републички 

Завод за тржиште рада 

  

 411131 Плате привремено запослених   

 411141 Плате по основу судских пресуда   

 411191 Остале исплате зарада за специјалне 

задатке и пројекте 

  

 417211 Посланички додатак   

II СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

 412111 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 

  

 412211 Допринос за здравствено осигурање   

 412311 Допринос за незапосленост   

III ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 

 482111 Порез на фонд зарада   

IV ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТОВАЊА СА ПОСЛА 

 414111 Породиљско боловање   

 414121 Боловање преко 30 дана   

 414131 Инвалидност рада II степена   
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      ОБРАЗАЦ ПО 

 

 

 (корисник буџета) 

 

 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И  ФИНАНСИЈЕ 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Укупан износ обавеза: _____________________________ 

 

Редни 

број 

Разлог  

презимања 

обавезе 

Функционални 

код 

Економски 

код 
Опис Извор 

Датум 

доспећа 

(дан, 

месец) 

Износ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

 Укупно:  

 

 

 

 
1. Одобравање преузимања обавезе (попуњава корисник буџета) 

 

Оверавам да горе наведена обавеза представља предложени трошак, да је одобрена у буџету и садржана у важећем плану 

за доделу квота, да постоји ваљана пратећа документација и да су по мом сазнању сви подаци тачни па се обавезе могу 

преузети.  

 

 

Службеник за оверавање: _________________    Потпис:  _________________  Датум: _____________ 

 

Одобравам ову обавезу на основу потврде да су предлози за потрошњу одобрени, да представљају новчану вредност, да 

су исправно оверени и да постоји довољно расположивих средстава наспрам одговарајуће ставке буџета. 

  

 

Лице за оверавање:         _________________    Потпис:  _________________  Датум: _____________ 

 

2. Овлашћење за преузимање обавезе (попуњава Одељење за привреду, буџет и финансије) 

 

Овлашћујем ову измену на основу потврде да је захтевана промена исправно оверена и одобрена, и да не премашује 

износ доступних средстава апропријације.  

 

Службеник за оверавање: _________________    Потпис:  _________________  Датум: _____________ 

 

 

Преузимање обавезе обрађено:                                              Преузимање одбијено: 

 

 

Лице задужено за одобравање:         _________________    Потпис:  _________________  Датум: _____________ 
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Образац – ЗПК 

Општина Србобран 

Одељење за привреду, буџет и финансије 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ КВОТЕ 

 

А. Захтев за промену квоте (попуњава подносилац захтева) 

 

Шифра директног 

корисника буџета 

     Број 

захтева 

      

 

Број захтева за промену у апропријацији       

 

Опис разлога  

 

Промена Р. 

бр. 
Опис 

Шифра 

функционалне 

класификације 

Шифра 

економске 

класификације 

Шифра извора 

финансирања 
Месец 

Текућа 

квота 
+ - 

Промењен 

износ квоте 

 

 

                

 

 

                

 

 

                

 

 

                

 

УКУПНО: 

    

 

Б. Одобрење за промену квоте (попуњава подносилац захтева) 

Овим путем потврђујем да су по мом сазнању ови подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани, да је 

трансфер у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о раду трезора које доноси Министарство финансија и 

економије, као и да сам лице овлашћено за потписивање овог обрасца. 

 

Припрема:   Име: ____________________           Потпис: _______________            Датум:_____________ 

                                (штампаним словима) 

Оверава:   Име: ____________________              Потпис: _______________            Датум:_____________ 

                                (штампаним словима) 

Одобрава:    Име: ____________________           Потпис: _______________            Датум:_____________ 

                                (штампаним словима) 

 

В. Одобрење за промену квоте (Попуњава Одељење за привреду, буџет и финансије) 

Овим путем потврђујем да су по мом сазнању ови подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани, да је 

трансфер у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о раду трезора које доноси Министарство финансија и 

економије, као и да сам лице овлашћено за потписивање овог обрасца. 

 

Одељење за  

припрему буџета  Име: ____________________      Потпис: _______________      Датум:_____________ 

                                         (штампаним словима) 

 

Захтев одобрен: _______ Захтев одбијен: _____ Разлог за одбијање захтева: ______________________ 

Одељење управљања  

готовином: Име: ____________________        Потпис: _______________      Датум:__________________ 

 

Захтев одобрен: _____ Захтев одбијен: ____Разлог за одбијање захтева: __________________________ 

 

 ОБРАЗАЦ -ЗПК 

Назив директног корисника буџета  
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29. 

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: 5/2008, 7/2014 
и 1/2014), 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) и члана 3. Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист Општине Србобран“, број: 

1/2014) Општинско веће на 29. седници одржаној 25.03.2014. године донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

 
I 

Именује се Комисија за доделу студентских стипендија у саставу: 
Председник Комисије: ИФЈУ ЗОЛТАН 

Члан Комисије: ПАРОШКИ ЗОРИЦА 
Члан Комисије: ДУДВАРСКИ ЗОРАН 

Члан Комисије: НИКОЛИЋ НАТАША 
Члан Комисије: БРАНИСЛАВА СЕКУЛИЋ 

Комисија се именује на мандатни период од 4 године. 

 
II 

Задаци комисије су да: 
- изради образац пријаве, 

- распише конкурс за доделу стипендије, 
- спроведе поступак за доделу стипендија применом критеријума предвиђених Одлуком о 

студентским стипендијама, 
- сачини предлог ранг листе и исту достави Општинском већу на сагласност, 

- врши друге послове везане за спровођење Одлуке о студентским стипендијама. 

 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Служебном листу Општине 

Србобран“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-17-15/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 25.03.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

30. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 

129/2007), члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 

54/2009, 73/2009, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), члана 59. Статута 
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014), члана 2. и 38. 

Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008), члана 3. и 15. Одлуке о 
буџету општине Србобран за 2014. годину (»Службени лист општине Србобран број: 14/2013) и члана 66. 

став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 
2/2009), Општинско Веће општине Србобран, на 29. редовној седници одржаној 25.03.2014. године, донело 

је 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2014. годину (»Службени лист 
општине Србобран», број: 14/2013), глава 2.14 – Резерве буџета, функција 110 – Извршни и законодавни 

органи, позиција 251, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се  средства у износу од 353.514,00 динара (Словима: тристапедесеттрихиљепетстотина-

четрнаестдинара и 00/100) за јавне радове које је спровело Удружење за помоћ МНРО „Бисер“ Србобран.  

 2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру главе 2.09. – Буџетски фондови, 
функционална класификација 160 – Буџетски фондови из буџета, позиција 209/1, економска класификација 

423 – Јавни радови – Удружење за помоћ МНРО „Бисер“ Србобран у износу од 353.514,00 динара. 
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине 

Србобран. 
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран». 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-41/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 25.03.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 
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31. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 

129/2007), члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013 -исп. и 108/2013), члана 15.  Одлуке о буџету 

општине Србобран за 2014. годину („Службени лист Општине Србобран“, број: 14/2013), 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 29. седници одржаној 25.03.2014. године, донело је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Србобран за 2014. годину („Службени лист 
Општине Србобран“, број: 14/2013), функција 110 – Резерве буџета, глава 2.14 – Резерве буџета, позиција 

250, економска класификација 499 – Издвајања у сталну буџетску резерву, одобравају се:  
 - за Телеки Золтана и Ирену, средства у износу од 255.000,00 динара, за покривање крова 

гутанитом, који је изгорео у пожару. 
 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 2.01. Општинска управа и ОЈП,  
130 –Општинска управа и ОЈП из буџета, позиција 19, економска класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање објеката и опреме  у износу од 255.000,00 динара. 
 4. Обавезују се Телеки Золтан и Ирена из Србобрана, да доставе детаљан извештај о коришћењу 

наведених средстава, након реализације, а најкасније до 31.12.2014. 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“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-44/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 25.03.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 
32. 

 На основу члана 68. став 1. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. 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), 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), по прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја и 

заштите животне средине број: 401-00-170/2014 од 25.02.2014. године, Општинско веће општине Србобран, 
на 29. седници, одржаној дана 25.03.2014. године, донело је 

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Овим Програмом утврђују се расподела, намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Србобран (у даљем тексту: Фонд) намењених за реализацију планова, 
програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине на тероторији 

општине Србобран за 2014. годину. 
Члан 2. 

 Средства Фонда из члана 1. овог Програма, у укупном износу од 6.500.000,00 динара, оствариће се 
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Србобран и дела 

средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити 

животне средине. 
Члан 3. 

 Средства Фонда из члана 2. овог Програма, у складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним 
законима из области заштите животне средине, користиће се наменски за финансирање: 

• подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; 
• програми и пројекти праћења стања животне средине; 

• програма заштите и развоја заштићених природних добара; 
• образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; 

• друге активности од значаја за заштиту животне средине; 

• трошкова реализације програма. 
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Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти ...........................2.500.000,00 динара 

 Планира се реализација пројеката и програма који се односе на следеће: 

 

Редовно уклањање дивљих депонија на територији читаве општине. 

Биолошки третман комараца и крпеља. 

Биолошки третман амброзије. 

Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина по свим насељеним местима у општини. 

Озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина по свим Месним заједницама општине. 

Остали превентивни и подстицајни програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба. 

  
 За реализацију наведених програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и организацијама 

и установама, након спроведеног одговарајућег поступка. 
 Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из 

Закона и у сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине. 
 

Програми и пројекти праћења стања животне средине........................................ 150.000,00 динара 

  
 У 2014. години планира се контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о 

заштити животне средине (Мониторинг: чланови 69. до 73 „Сл. гласним РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. 
закон и 72/09 – др. закон), и посебним законима, и то: 

 

Инспекцијско мерење комуналне буке, у складу са општинском Одлуком о мерама и заштити од буке 

Ванредна мерења у случајевима хемијског акцидента 

 

 За реализацију наведених мерења и испитивања потписиваће се уговори са овлашћеним стручним и 
научним организацијама и установама, у складу са прописима. 

 

Програми заштите и развоја заштићених природних добара..............................3.600.000,00 динара 

 

 Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на 
територији општине Србобран, на начин који ће омогућити њихово очување. Планиране активности 

обављаће се у следећим активностима: 
 

Обележавање дана Паркова природе (24.мај) 

Обележавање Дана Парка природе „Бељанска бара“ 

Едукативне радионице са предшколским и основношколским установама 

Ослособљавање инфо - центра 

Промотивне активности 

 

 Наведени програми реализоваће се у складу са прибављени Сагласностима, стручних организација, 
и  у  сарадњи са заинтересованим странама. 

 

Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине......120.000,00 динара 

 

 У циљу популаризације заштите животне средине и подизања нивоа свести о проблематици исте, 
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животе средине ће, самостално или у 

сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у следећим активностима: 
 

Акција сакупљања електричног и електронског отпада на територији читаве општине, у сарадљи са основним школама. 

Штампање едукативног материјала 

Обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете Земље, Светски дан заштите животне средине, сајмови заштите 

животне средине) 

Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста, кроз еколошке школе и курсеве. 

 

 Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника 

општине, а на основу поднетих захтева надлежних институција са територије општине Србобран, као и 
надлежног одељења Општинске управе Србобран. 

 

Друге активности од значаја за заштиту животне средине....................................130.000,00 динара 

 

 У смислу осталих активности значајних за заштиту животне средине Програмом се предвиђају 
следеће: 
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Обезбеђивање суфинансирања за учешће на домаћим и међународним конкурсима у областима заштите животне средине. 

Финансирање пројеката невладиних организација које делују у области жаштите и очувања животне средине, на 

територији општине; са акцентом на едукацију. 

Благовремено, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине, преко средстава јавног 

информисања. 

Остале активности, које нису посебно наведене у оквиру овог Програма, а укаже се потреба током 2014. године. 

 

Члан 4. 
 Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу, 

расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди Председник општине Србобран, и то: обавезе 
утвршене законом и раније преузете уговорне обавезе. 

 У циљу рационалног коришћења финанскијских средстава, решењем Председника општине Србобран 
у члану 3. могу се вршити промене у намени финанскијских средстава. 

 
Члан 5. 

 Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање права и обавеза 

корисника средстава. 

 
Члан 6. 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Србобран“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-17-18/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 25.03.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 
33. 

 На основу 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), члана 3. Програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Србобран, 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), 
Општинско веће Општине Србобран, на 29. седници, одржаној дана 25.03.2014. године, донело је 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ  

ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

 
Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређују намена, начин, мерила и критеријуми за избор пројеката из 

области екологије и заштите животне средине који својим квалитетом доприносе заштити и унапређивању 
животне средине, а финансирају се, односно суфинансирају из буџетског Фонда за заштиту животне средине 

општине Србобран.  
Члан 2. 

Финансирање и суфинансирање пројеката из области екологије и заштите животне средине из 
буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Србобран  врши се по основу јавног конкурса (у 

даљем тексту: Конкурс), у складу са законом, овим правилником и другим прописима. 
Висина средстава за намене из става 1. овог члана одређује се на основу Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Србобран. 

 

Члан 3. 
Конкурс расписује председник општине Србобран. 

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на званичном ВЕБ сајту општине Србобран 
(www.srbobran.rs).  

Конкурс се расписује једном годишње.  

Члан 4. 

На конкурс се могу пријавити невладине организације (удружења грађана) и неформална удружења 

чије је седиште односно пребивалиште на територији општине Србобран, под условима и начин прописаним 
овим правилником и другим прописима. 

Члан 5. 
 Рок за подношење пријаве на конкурс је 20 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног 

информисања. 

 Пријава на конкурс мора да садржи:  
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1) основне податке о подносиоцу пројекта, са одговарајућом документацијом; 
• назив, делатност, структуру запослених и ангажованих на пројектима, ПИБ, партнере; 

• програме који су реализовани или су у току;  
• евалуацију најзначајнијих активности у претходној години (скраћена верзија); 

• одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога пројекта; 
• професионалну биографију; 

2) пројекат којим се конкурише за средства, са описом истог, циљевима који се постижу његовом 
реализацијом, тачним подацима о средствима пројекта и изворима финансирања, времену и 

носиоцима реализације пројекта; 
3) друге податке који су саставни део пријаве на конкурс;  
4) изјаву учесника конкурса да ће наменски утрошити средства и да ће након завршетка програма, 

односно пројекта доставити извештај о реализацији програма. 

 Образац пријаве на конкурс је саставни део конкурса.  
 Пријава се подноси за укупна (финансирање) или недостајућа средства (суфинансирање) за 

реализацију новог или завршетак започетог пројекта. 
 Образац пријаве, односно Листе за подношење предлога пројеката, прилога и изјаве биће доступни 

свим учесницима конкурса, у виду формулара на ВЕБ сајту општине Србобран.  
 

Члан 6. 

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве. 
 

Члан 7. 
Поступак по конкурсу спроводи Комисија за вредновање пројеката из области заштите животне 

средине који се финансирају из буџетског Фонда за заштиту и животне средине општине Србобран (у даљем 
тексту: Комисија). 

Комисију именује председник општине Србобран. 
Комисија је дужна да најкасније у року од 5 дана од дана истека рока за подношења пријава по 

расписаном конкурсу размотри приспеле пријаве са прилозима, у смислу одредаба овог правилника. 

Комисија ће на основу критеријума овог правилника сачинити предлог пројеката са расподелом 

средстава који доставља председнику општине Србобран на одлучивање. 
Председник општине доноси Решење о избору пројекта и расподели средстава, најкасније у року од 

10 дана од дана подношења предлога Комисије, с тим да рок не може бити дужи од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава по расписаном конкурсу.  

За изабране пројекте закључују се уговори о њиховом финансирању, односно суфинансирању, из 

буџета општине Србобран.  

У име општине Србобран, уговоре закључује Председник општине Србобран са подносиоцима 

пројеката у смислу става 7. овог члана. 
Резултати конкурса у смислу става 6. овог члана објављују се на сајту општине Србобран као и 

средствима јавног информисања. 
Члан 8. 

Пројекат се мора реализовати до 25. децембра године за коју је расписан конкурс.  

Средства ће се уплаћивати у складу са приливом средстава у буџету општине Србобран за текућу 

годину, односно по приоритету реализације програма или пројеката од стране учесника конкурса.  
Корисници средстава дужни су да у року од 30 дана од завршетка, односно реализације пројеката, 

доставе извештај општинском већу, о реализацији са финансијским показатељима утрошка средстава.  
У случају не достављања, односно неблаговремене доставе извештаја, или одступања од одобреног 

пројекта без предходне сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор дужан је да 
општини Србобран врати укупан износ средстава одобрених за финансирање или суфинансирање пројекта 

из буџета општине Србобран, у складу са уговором.  
Уколико корисник не поднесе извештај у складу са одредбама овог правилника, неће моћи да 

учествује у наредном конкурсном поступку за финансирање или суфинансирање пројекта.  

 
МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 9 

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџетског Фонда за заштиту животне средине 
општине Србобран морају да испуњавају следећа општа мерила: 

1. Подршка реформи локалне политике заштите животне средине кроз садржајну иновативност 
понуђеног пројекта; 

2. Побољшање квалитета животне средине, односно конкретна корист већег броја грађана општине 
Србобран.  

 Пројекти из става 1. овог члана, поред општих мерила морају да испуњавају и најмање једно од 
следећих посебних мерила, и то: 

1) Развијање еколошке свести, културе и мишљења деце или одраслих на територији општине 
Србобран; 

2) Подстицање грађана са посебним потребама да се укључе у пројекте заштите животне средине; 
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3) Континуирана и одржива афирмација бриге о заштити животне средине на територији општине 
Србобран.  

Члан 10. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и има се објавити у „Службеном листу 

Општине Србобран“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-17-20/2014-III  ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 25.03.2014. године  Зоран Младеновић, с.р. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 

стране 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН  

27 
Упутство о начину примењивања Одлуке о Општинском већу и Пословника Општинског већа 
Општине Србобран 

89 

28 Упутство о раду трезора 90 

29 Решење о именовању Комисије за доделу студентских стипендија 103 

30 Решење употреби средстава текуће буџетске резерве 103 

31 Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве 104 

32 Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину 104 

33 

Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области екологије и 

заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџетског фонда за 
заштиту животне средине Општине Србобран 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 


