''Службени лист општине Шабац'', бр. 11/03

ОДЛУКA
О РОБНИМ РЕЗЕРВАМА ОПШТИНЕ ШАБАЦ

I ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се образовање, коришћење, обнављање, смештај и чување
робних резерви општине Шабац (у даљем тексту: робне резерве), као и начин пословања
тим резервама у општини Шабац.

I ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Робне резерве образују се и користе ради:
1. Стабилизације производње и тржишта
2. Обезбеђења потреба општине Шабац за случај ванредног стања, непосредне
ратне опасности и рата.
Члан 3.
Робне резерве чине основни пољопривредни и прехрамбени производи, месо у
живој стоци, индустријски производи, лекови и санитетски материјал, као и сировине и
репродукциони материјал за ове производе.
Члан 4.
Робне резерве се образују за следеће врсте роба: пшеница, индустријско биље,
минерална ђубрива, шећер, уље, млеко у праху, детерџент, цигарете, лекови и
санитетски материјал и петролеј.
Члан 5.
Финансирање робних резерви се врши из:
1. Буџета Општине
2. Кредита
Члан 6.
Смештај и чување робних резерви поверава се предузећима:
- "Протеинка" Шабац - пшеница, индустријско биље и минерална ђубрива
- АД "Млекара" Шабац - млеко у праху
- РТЦ и Царинска зона "Шабац" Шабац - детерџент
- Апотекарска установа "Шабац" Шабац - лекови и санитетски материјал
- ДП фабрика Шећера Шабац - шећер

- ТП "Нама" Шабац - уље, детерџент и цигарете
- ДП "Мачва" Шабац - петролеј.
Са предузећима из става 1. овог члана закључује се Уговор о закупу складишног
простора.
Члан7.
О набавци, смештају, чувању и коришћењу робних резерви одлучује Извршни
одбор у складу са њиховим наменама.
Набавка робних резерви се врши у складу са програмом који доноси Извршни
одбор.
Члан 8.
Све техничке послове везане за робне резерве обављају Одељење за привреду и
пољопривреду и Одељење за финансије општинске управе.
Члан 9.
Одељење за привреду и пољопривреду задужено је за:
1. Закључивање Уговора о набавци, смештају, чувању и обнављању робних
резерви.
2. Евидентирање врсте и количине робе.
3. Извештавање надлежних о стању робних резерви и др.
Члан 10.
Одељење за финансије обавља финансијско - рачуноводствене послове везане за
робне резерве, и то:
1. Ликвидатура документације за плаћање
2. Контролисање и књижење документације по извршеном плаћању
3. Вођење аналитичког књиговодства по предузећима или другим правним
лицима који врше смештај робних резерви, по врстама и количини робе и др.
Члан 11.
Набавка робе за робне резерве врши се куповином робе из домаће производње и
уговарањем производње одређених производа.
Изузетно, када се одређена роба не може набавити на домаћем тржишту, робне
резерве се образују куповином робе у иностранству.
Члан 12.
Робне резерве одржавају се повременим обнављањем зависно од врсте, природе
робе и њеног рока трајања.
Обнављање робних резерви се врши заменом робе исте врсте и квалитета, новијег
датума производње, продајом и куповином исте робе.
Одељење за привреду и пољопривреду је дужно да предузме све неопходне мере
ради благовременог спречавања настанка материјалне штете на роби.

Члан 13.
Предузеће или друго правно лице коме се на основу Уговора повере на чување
робне резерве не може, без одобрења Извршног одбора, ту робу користити, отуђити,
заменити робом друге врсте или квалитета као ни прескладиштити је, нити мењати
намену складишта и користити га на други начин.
Изузетно, Уговором о чувању робних резерви може се, зависно од врсте и
квалитета робе, уз сагласност Извршног одбора, предвидети да обнављање робе врши
предузеће, односно друго правно лице коме су робне резерве поверене на чување, и то
путем сукцесивног коришћења појединих количина роба и њиховом попуном истом
врстом, количином и квалитетом робе.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сталним робним
резервама ("Сл. лист општине Шабац",бр. 11/90).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служеном листу
општине Шабац".

