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11. 
  На основу члана 8. став 3. и 4.  Закона о озакоњењу објеката  (“Службени гласник Републике Србије”, 

број: 96/2015), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, 
број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и чл. 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран”, број: 11/2015- пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 33. седници одржаној 
28.01.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОДЕРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА 
 

Члан 1. 

          Овом Одлуком одређује се максимална спратност објекта који могу бити предмет озакоњења по 
урбанистичким зонама и врсти објеката. 

Члан 2. 
          Максимална спратност утврђена овом Одлуком је већа од спратности утврђених важећим планским 

документима и примењује се само у поступку озакоњења објеката. 
                                                                     

Члан 3. 
          Максимална спратност у зони становања је: 

- породични стамбени, стамбено - пословни и пословно - стамбени: П+2+Пк, 

- вишепородични стамбени и стамбено - пословни објекат: П+3+Пк, 

- пословни објекат: П+2, 
- економски објекат: П+1+Пк, 

- помоћни објекат: П+1.  
Члан 4. 

          Максимална спратност у зони централних садржаја је:  

- објекти јавне намене, вишепородични стамбени објекти,  пословни и слично: П+3+Пк, 

- помоћни, еономски објекти и слично: П+1. 

Члан 5. 
          Максимална спратност у зони мале привреде са становањем је: 

- пословни, стамбено - пословни, пословно - стамбени и породични стамбени објекат: П+2+Пк, 
- производни и складишни објекат: П+2, 

- економски објекат: П+1+Пк, 

- помоћни објекат:  П+1. 

Члан 6. 
          Максимална спратност у викенд зони је: 

- стамбени објекат, односно кућа за одмор: П+1+Пк 
- помоћни и економски објекат: П+1. 

                                                               
Члан 7. 

          Максимална спратност у радној зони је: 
- пословни,  пословно - стамбени и  стамбени објекат: П+2+Пк 

- производни и складишни објекат: П+2 

- помоћни : П+1. 
Члан 8. 

         Максимална спратност за ванграђевинску зону и градњу на пољопривредном земљишту је: 

- породични стамбени објекат: П+1+Пк 

- економски објекат: П+1+Пк 
- помоћни објекат: П+1. 

Члан 9. 
        Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 351-3/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 
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12. 

На основу члан 27. став 10.  Закона о јавној својини  („Службени гласник Републике Србије“, број: 

72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 40. став 1. тачка 32. Статута  Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“, број 5/2008, 7/2012 и 1/2014 ) и члана 83.  Пословника Скупштине Општине Србобран 

(„Службени лист Општине Србобран",  број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине 
Србобран,  на 33. седници одржаној дана 28.01.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ  У СРБОБРАНУ У УЛИЦИ ЛАЗЕ КОСТИЋА 52 
 

Члан 1.        
Општина Србобран приступа отуђењу сувласничког дела непокретности у поступку прикупљања понуда. 

Отуђује се непокретност из јавне својине и то: породична  стамбена зграда  у улици Лазе Костића  број 
52 површине 74 м2,  која је саграђена на парцели број 1335  земљиште под зградом објектом 74 м2 , земљиште 

уз зграду објекат 407 м2 и остало вештачки створено неплодно  површине 23 м2 све укупне површине 504 м2,, 
земљиште у грађевинском подручју, уписано листу непокретности број 3708 К.О. Србобран које су у јавној 

својини Општине Србобран у ½ дела.  
Члан 2. 

Тржишна вредност грађевинског земљишта из тачке 1. ове Одлуке je 176.400,00 динара или 1.460,99 

еура  на основу  процене Министарства финансија – Пореске управе – Филијала Врбас – Експозитура Србобран, 
а објекта  473.600,00 динара или 3.920,30 еура на основу процене Општинске управе Србобран Одељења за 

привреду, буџет и финансије - Одсек за утврђивање и наплату изворних прихода Општине број: 46-39/2015–IV-
03 од 23.11.2015 године,  а тржишна вредност сувласничког дела који је у јавној својини Општине Србобран је 

88.200,00 динара односно  730,50 Еура  за грађевинско земљиште и 236.800,00 динара односно  1.960,15 Еура 
за сувласнички део објекта, што  укупно износи 325.000,00 динара или 2690,65 Еура и представља и почетну 

цену у поступку отуђења.  
Члан 3. 

На основу ове Одлуке председник Општине Србобран објављује Оглас за отуђење нeпокретности путем 

прикупљања понуда у складу са чланом 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број: 24/2012 и 48/2015). 

Оглас обавезно треба да садржи одредбу да је потребно положити депозит у износу од 20% од почетне 
вредности као и обавезу најповољнијег понуђача да исплати купопродајну цену у року од 30 дана. Рок за 

достаљања  понуда је 15 дана од дана објављивања Огласа.   

 

Члан 4. 

Поступак прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из члана 1. ове Одлуке спроводи 
Комисија која је именована Решењем Општинског Већа за спровођење поступка отуђења непокретности 
прикупљањем писмених понуда број: 06-80-6/2015-III од 23.11.2015. године. 

Члан 5. 

Након спроведеног поступка прикупљања понуда на Предлог Комисије из члана 4. ове Одлуке 
Општинско веће доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача која се доставља свим учесницима у поступку 

прикупљања писмених понуда.  

Члан 6. 

По коначности Одлуке o избору најповољнијег понуђача Уговор о отуђењу непокретности из јавне 
својине закључује председник Општине Србобран.  

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 464-2/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

13. 
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 68/2015), у складу са тачком 7. Одлуке о максималном  броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 
Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 101/2015), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општинe Србобран“, број: 5/2008, 
7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 

број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран, на 33. седници одржаној дана 
28.01.2016. године, донела је 
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О Д Л У К У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У 

СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време за календарску 2015. 

годину, за организационе облике у систему локалне самоуправе Општине Србобран који чине органи јединице 
локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе, месне заједнице и други организациони облици у складу са 

чланом 2. став 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 
 

Члан 2. 
 

Р.бр. Организациони облик Број 

1. Oпштинска управа Општине Србобран 44 

2. Правобранилаштво Општине Србобран 2 

3. Месна заједница Србобран 3 

4. Месна заједница Турија 0 

5. Месна заједница Надаљ 0 

6. ЈКП „Градитељ“ Србобран 55 

7. ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран” 5 

8. Установа за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран 35 

9. Установа за културу Дом културе Србобран 3 

10. Народна библиотека Србобран 7 

11. Центар за социјални рад Општине Србобран 2 

12. Центар за физичку културу, рекреацију и туризам 4 

 Укупно: 160 

 
Члан 3. 

Организациони облици од 1. до 12. који имају већи број запослених на неодређено време од броја 
наведеног у члану 2. ове Одлуке, дужни су да спроведу рационализацију најмање до наведеног броја 

запослених, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Oдлуке, односно до 30. марта 2016. године. 

У оквиру максималног броја запослених одређеног у члану 2. ове Одлуке, сваки организациони облик 

може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за 
зараде.  

Сваки организациони облик у циљу успешног и ефикасног обављања послова, може да смањи, односно 
спроведе рационализацију броја запослених и у већем обиму од броја утврђеног у члану 2. ове Одлуке.  

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 10-5/2016-I  СКУПШИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

14. 
На основу члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008 и 

7/2012), у вези са чланом 12. став 2. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине 

или без накнаде, као и услове,начин и поступак размене непокретности („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 6/2015 и 88/2015) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници 

одржаној 28.01.2016. године, донела је 
 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
1. Прихвата се Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у „Радној зони Јужнобачка“ 

привредном друштву „LA LINEA VERDE“, који је саставни део овог Закључка. 
2. Овај Закључак доставити Влади Републике Србије ради добијања претходне сагласности за отуђење 

грађевинског земљишта без накнаде. 

3. Овај Закључак објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 337-12/15/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 
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15. 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије„ број: 129/2007), члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“, број: 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини, потупку и начину доношења 
програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Србије“, број: 27/2015), члана 10. 

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2010, 4/2013 и 4/2015), члана 
40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. 

Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен 
текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници одржаној 28.01.2016. године донела је  

 
П Р О Г Р А М 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016 ГОДИНУ 
 

I Уводни део са општим објашњењима о карактеристикама програма 
 

Члан 1. 
Програм уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2016. годину се заснива на 

решењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у области 

земљишне политике и грађења. 
Члан 2. 

Програм уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2016. годину (у даљем тексту: 
Програм) обухвата утврђивање грађевинског земљишта на територији Општине Србобран, и то инвестициона 

улагања у припрему и изградњу објеката комуналне инфраструктуре и површине јавне намене и трошкове 
реализације Програма. 

Члан 3. 
Земљиште за које се доноси Програм обухваћено је Просторним планом Општине Србобран за 

ванграђевинско подручје и остала насељена места и осталим важећим плановима: Планом Генералне Регулације 

насеља Србобран, Планом детаљне реглације дела зоне централних садржаја блок 1 и део блока 32, блока 29 и 

дела индустријске зоне уз државни пут првог реда бр. 3.  
Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати у закуп у складу са урбанистичким плановима и овим 

Програмом. 
Члан 4. 

Реализацију овог Програма врши ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“  (у даљем 

тексту: Дирекција). 

За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћеног овим Програмом, Дирекција има право да 

као инвеститор, предузима све прописане радње, покреће одговаајуће поступке ради прибављања сагласности, 
одобрења за изградњу, пријаве почетка извођења радова и добијање употребне дозволе, у циљу његовог 

уређивања. 
Члан 5. 

Врсту и обим програмских задатака опредељује планирани прилив буџетских средстава, стање 

реализације инвестиција и изградње објеката комуналне инфраструктуре чија реализација траје више година, 

стање израде планске и техничке документације, као и стање обавеза по Програму пословања Дирекције за 
2016. годину. 

Одређене планиране, као и започете активности из Програма пословања Дирекције за 2015. годину 
преносе се као приоритетни радови у 2016. години. 

Избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране активности утврђени су по 
следећим основним критеријумима: 

• завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току, 
• континуитет изграње комуналних објеката значајних за развој Општине Србобран у целини, 

• изградња објеката који су неопходни за реализацију на започетим новим локацијама, 

• стању уговорених обавеза са корисницима грађевинског земљишта, 
• израде планске и техничке документације за просторе и објекте чија је реализација извесна, као 

припрема за реализацију Програма и наредним годинама, и 

• стање имовинске припреме објеката. 

 
Члан 6. 

Решавање ванредних проблема који нису обухваћени Програмом вршиће се на основу посебне одлуке 
Надзрног одбора Дирекције уз сагласност председника Општине. 

Радови на уређивању грађевинског земљиштa, који нису обухваћени Програмом могу се изводити под 
условом да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на извршење радова 

утврђених Програмом. 
Члан 7. 

За потребе изградње јавних објеката од општег интереса, када је то неопходно, урбанистички планови 
могу се израђивати и када њихова израда није предвиђена Програмом,  под условом да обављањем тих послова 

не ремети реализација овог Програма. 
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II Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја јединице локалне самоуправе 

 

Спровођењем и реализацијом овог Програма и Програма у областима локалног развоја и просторног 
планирања, комуналне делатности и путне инфраструктуре остварује се  визија предвиђена Стратегијом 

локалног одрживог развоја Општине Србобран за период 2014-2020 са акционим плановима за приоритетне 
области локалног одрживог развоја која је намењена остварењу одрживог привредног развоја који треба да 

обезбеди конкурентност и боље економске резултате привреде, повлачење капитала и директних инвестиција, 
подизање животног стандарда становништва, као и стварање погодне инфраструктуре и других услова који 

подстичу привредни развој локалне заједнице. 
 

Члан 8. 
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и други подлога,  

израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објекта, 
санирање терена и друге радове. 

Опремање земљишта обухвата изградњу објекта комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 
површина јавне намене. 

1.Припремање грађевинског земљишта чине: 
 1.1. припремни радови 

- истражни радови (анализе,елаборати и друго), 

- геодетске и геолошке подлоге и ситуације, 
- урбанистички планови, 

- информација о локацији, услови, сагласности, таксе РГЗ и сл. 
- израда програма за уређивање грађевинског земљишта. 

 
 1.2.Имовинско правни послови 

- пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог, 
- решавање имовинско-правних послова(решење о јавном интересу, провођење у катастар 

непокретности, експропријација). 

 

 1.3.техничка припрема 
- локацијски услови, 

- техничка документација (Главни пројекти), 
- техничка контрола техничке документације, 

- јавне набавке, уговарања, грађевинска дозвола и пријава радова. 

 

2.Опремање грађевинског земљишта 

 2.1. извођење радова и надзор над извођењем, 
 2.2. технички преглед и пријем радова, 

 2.3. употребна дозвола,укњижење и таксе. 
Члан 9. 

Програмским активностима одређује се планирана врста радова за 2016 годину у општини Србобран. 

 

III Приказ предвиђених радова на уређивању земљишта 
Члан 10. 

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016 годину у складу са оствареним приливом средстава 
реализоваће се према следећем редоследу: 

1. обезбеђење функционисања комуналних и других инфраструктурних система 
2. пренети радови из претходних година 

3. уговорене обавезе 
4. наставак активности на континуитету припреме земљишта 

5. остали радови 

 
1. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

СРБОБРАН, ЗА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 

Р.бр. Назив Вредност/дин 

1 Експропријација земљишта за изградњу пречистача     3.500.000,00 

2 Експропријација земљишта парц. Бр. 1766/33 површина 47м2     

 

2. ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА 
 

Р.бр. Назив документације 

1 Израда КТП за потребе пројектовања затвореног базена 

2 Израда КТП  спортски центар Рајчур 

3 Израда КТП Трг слободе 
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4 Израда КТП Прихватилиште  за псе 

5 Израда КТП за потребе формирања грађевинских парцела у викенд зони Надаљ (парц бр. 1587) 

 
3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Р.бр. Назив документације Вредност/дин 

1 ПДР за пут у викенд зони Надаљ 1.000.000,00 

2 ПДР за рециклажно двориште 1.000.000,00 

3 Измена и допуна просторног плана општине Србобран 1.500.000,00 

4 Измена и допуна  плана генералне регулације насеља Србобран            1.500.000,00 

5 Израда стратешке процене утицаја на просторни план 500.000,00 

6 Израда ПДР за део радне зоне уз државни пут другог реда 353.000,00 

 

4. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Р.бр. Назив документације Вредност 

1 
Пројектна документација санација коловоза и паркинга у ул. 
Србијанска,Бардова,С.Маринковић,Политова и Добровољачка у 

Србобрану 

садржана у  извођењу 
радова под 5.2 

2 
Пројектна документација санација коловоза у ул. Туријска,П.Павла и 

Цигљарск у Србобрану 

садржана у  извођењу 

радова под 5.2 

3 
Пројектна документација атмосферска канализација у ул. 
Пролетерска,Струмичка,Неретљанска у Србобрану 

садржана у  извођењу 
радова под 5.1 

4 Пројектна документација атмосферске канализације у Турији 
садржана у  извођењу 

радова под 5.1 

5 Пројектна документацијареконструкција водовода у Надаљу 
садржана у  извођењу 

радова под 5.3 

6 Пројектна документација реконструкција водовода у Турији 
садржана у  извођењу 

радова под 5.3 

7 
Пројектна документација уређење центра Турије (јавна расвета, видео 

надзор) 

садржана у  извођењу 

радова под 6.3. 

8 Пројектна документација сметлиште у Надаљу 500.000,00 дин. 

 

5. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ 

 
5.1 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА И ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Р.бр. Назив документације Вредност/дин 

1 Изградња пречистача отпадних вода у насељеном месту Србобран I фаза  

2 
Изградња главног колектора са црпном станицом (деоница 1, деоница 2 и ЦС-

10)  за потребе пречистача 

 

3 
Изградња атмосферске канализације у улица Пролетерска, Струмичка, 

Неретљанска у Србобрану 

650.000,00 

4 Изградња атмосферске канализације у Турији 1.000.000,00 

5 Извођење радова на реконструкцији водовода у Надаљу 1.600.000,00 

6 Извођење радова на реконструкцији водовода у Турији 1.600.000,00 

 

5.2. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА 

 

Р.бр. Назив документације Вредност/дин 

1 
Санација коловоза и паркинга у улици Србијанска, Бардова, С.Маринковић, 

Политва и Добровољачка у Србобрану 
2.000.000,00 

2 Санација коловоза у ул.Туријска, П..Павла и Цигљарска у Србобрану 850.000,00 

3 Инвестиционо одржавање тротоара у Србобрану, Турији, Надаљу 3.700.000,00 

4 
Извођење радова на уређењу ул. Цара Лазара до „Жутог бунара“  до 
католичке цркве (паркинзи и зелене површине) уСрбобрану 

1.000.000,00 

5 
Изградња тротоара у Турији у ул. С.Саве и ул. Ј.Поповића у Турији (око 
парцеле 191 к.о. Турија) 

1.200.000,00 

6 

Уређење атарских путева  уопштини Србобран ,вршење стручног надзора на 

извођењу радова,геомеханичка испитивања тла  и лабораторијска 

испитивања коловозне конструкције атарског пута 

45.000.000,00 
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7 
Санација улице Поповача венац и улице Банатска у Србобрану, и вршење 

надзора над радовима на санацији улица 
9.279.000,00 

240.000,00 

8 Бициклистичка стаза Бељанска Бара 2.280.000,00 

 

5.3. ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Р.бр. Назив документације Вредност/дин 

1 Санација и рекултивација сметлишта у Надаљу 2.000.000,00 

2 Изградња прихватилишта за псе луталице 4.000.000,00 

 

6.ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

6.1. РЕДОВНО И ПЕРИДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА, НEКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 
 

Р.бр. Назив документације Вредност/дин 

1 
Крпљење ударних рупа и саобраћајна сигнализација у сва три насеља општине 
Србобран 

3.000.000,00 

2 Одржавање семафорске сигнализације Планирана Јавна набавка за 2016 1.687.000,00 

 
6.2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

Р.бр. Назив документације Вредност/дин 

1 Проширење јавне расвете у сва три насеља у општини Србобран 400.000,00 

2 Уређење центра Турије –Извођење радова на јавној расвети, видео надзор 200.000,00 

3 
Одржавање јавне расвете у општини Србобран Планирана Јавна набавка за 
2016 

2.700.725,00 

4 
Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвету у општини Србобран  
Планирана Јавна набавка за 2016 

14.400.000,00 

 
6.3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Р.бр. Назив документације Вредност/дин 

1 
Одржавање и уређење јавних зелених површина (уговор се закључује са ЈКП 

„Градитрељ“ у складу са Одлуком о  одржавању јавних зелених површина) 
6.741.791,00 

 
7. ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП И ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

К.О. Србобран  

 
Парцеле које су опремљене инфрасруктуром 

 

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина 
м2 

зона, намена 

1 1600 улица Св. Сава 2013 II зона, пород.станов. 

2 4200 улица Скадарска 2509 
III зона,  пород.станов.- могућа 

парцелација на две парцеле 

3 3053 улица Свети Сава 44 707 I зона , породично становање 

4 4983/2 улица Ј. Ј. Змаја 2/А 83 I зона стамбено-пословна зграда 

5 5779 улица Ратарска 494 III зона, породично становање 

6 5778 улица Ратарска 494 III зона, породично становање 

7 5775 улица Ратарска 494 III зона, породично становање 

8 2530/2 улица 9 Југовића 1а 976 I зона, породично становање 

9 2194 улица 9 Југовића 70 594 II зона, породично становање 

 
Парцеле које нису опремљене инфраструктуром 

 

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина м2 зона, намена 

1 4236 улица Туријска 1136 III зона, породично становање 

2 1146/3 улица Бачка 789 II зона, њива 3 класе 
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Парцеле код којих је могућа исправка границе парцеле због мале површине 

  

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина м2 зона, намена 

1 3189/1 улица Цара Лазара 112 I зона, становање, опремљена 

 

К.О. Надаљ 

 

Парцеле које су опремљене инфраструктуром 
 

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина м2 зона, намена 

1 255 улица Св. Сава 1219 III зона, породично становање 

2 256 улица Св. Сава 1144 III зона, породично становање 

3 48 улица Светозара Милетића               1142 III зона, породично становање 

4 49 улица Светозара Милетића               3603 
III зона, пород. станов. могућа 
парцелација на две или три парцеле 

5 2027/15 улица Браће Јоцков                   723 III зона, породично становање 

6 40 улица Светозара Милетића                   1503 III зона, породично становање 

 

Парцеле које се могу отуђити након парцелације у к.о Надаљ (викенд зона) 
 

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина м2 зона, намена 

1 1587  60873 викенд зона, викенд насеље 

 

К.О.Турија 

 

Парцеле које су опремљене инфраструктуром 

 

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина м2 зона, намена 

1 547 улица Пролетерска     730 III зона, породично становање 

 
Парцеле које нису опремљене инфраструктуром,постоји могућност опремања 

 

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина м2 зона, намена 

1 1598 улица Јована Поповића     729 III зона, породично становање 

2 1605 улица Јована Поповића     1785 III зона, породично становање 

 
Парцеле које се могу отуђити након исправке границе парцеле због мале површине, односно 

ширине уличног фронта 

 

Р.бр. Бр.парцеле Локација Површина м2 зона, намена 

1 1595 улица Јована Поповића 194 III зона, становање 

 

ИНДУСТРИЈСКА  ЗОНА  К.О. Србобран 
 

1.индустријска  зона „А“ III зона, опремљеност 90% 
 

Р.бр. Бр.парцеле Површина 

1 5854/1 39а57м2 

2 5854/2 40а13м2 

3 5854/3 40а71м2 

4 5858/4 1ха19а65м2 

5 5858/5 98а01м2 

6 5858/12 99а74м2 

 
Недовољна опремљеност 

 

Р.бр. Бр.парцеле Површина 

1 5860/6 33а50м2 

2 5860/7 35а18м2 

3 5862 33а63м2 

4 5860/4 72а08м2 
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2.индустријска зона „Б“ III зона , недовољна опремљеност 

 

Р.бр. Бр.парцеле Површина 

1 11364/7 43а28м2 

2 11364/3 86а51м2 

3 11364/4 86а53м2 

4 11364/5 86а53м2 

5 11364/6 1ха14а24м2 

 
 

3.индустријска зона „Ц “зона III, недовољна опремљеност 

 

Р.бр. Бр.парцеле Површина 

1 11353 17а27м2 

2 11344 (део) 8ха77а57м2 

3 11320/4 (део) 2ха77а05м2 

4 11320/3 2ха22а37м2 

5 11321/1 77а64м2 

6 11321/2 1ха05а33м2 

7 11334 1ха49а28м2 

 

 
IV Приказ извора и услова финансирња предвиђених радова на уређивању земљишта 

 
Члан 11. 

Радови на уређивању грађевинског земљишта и изградња објеката који нису обухваћени овим 
програмом могу се изводити под условом да се обезбезбеди посебна средства за финансирање и да ти радови не 

утичу на извршење радова утврђених овим програмом.  
Одлуком о буџету Општине Србобран за 2016. годину за остваривање Програма планирана су 

финансијска средства, и то према изворима прихода  за 2016 годину. 

Сагласно Закону о буџетском систему и Упутством за припрему буџета за 2016. годину, за све поједичне 

објекте у Програму  предвиђен је обим планираних средстава за 2016. годину и пројекције за 2017. и 2018. 
годину. 

V Мере за спровођење Програма 

 
Члан 12. 

1. Основни носилац организације извршења и реализације Програма је Дирекција. 

2. Да би се Програм што ефикасније реализовао, сарадњом свих надлежних органа уз поштовање 

прописаних процедура, обезбедити ефикасан трансфер средстава. 
3. Носиоци појединих стручних послова за реализацију су Служба за катастар непокретности Србобран, 

надлежна оделења општинске управе Србобран и остали учесници на реализацији Програма изабраних 
на основу Закона о јавним набавкама. 

4. Реализација овог Програма дефинисаће се по потреби динамичким Плановима. 

5. Приоритет у реализацији позиције програма имаће области према следећем редоследу: 

• наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза на њима, 
• извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћања за накнаде или 

доприносе за уређивање градског грађевинског земљишта, 
• израда документације, 

• решавање имовинско правних односа, 

• изградња недостајуће инфраструктуре у посојећим насељима, 

• изградња магистралне и примарне меже инфраструктуре. 

6. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа планираних и остврених средстава за 
поједине намене предвиђене Прорамом. 

7. У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду искоришћена планирана средства, 
део тих средстава може се преусмерити на друге позиције из Програма, у оквиру исте економске 

класификације, а за које су планитрана средства недовољна и то у износу до 10% планираних средстава 
за ту позицију. 

8. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и 
планирани физички обим Програма. 

9. Председник Општине или лице које он овласти, може да покрене иницијативу за приоритетну 
реализацију појединих позиција Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину. 

10. О извршењу Програма Дирекција  ће према потреби извештавати надлежне Општинске органе, а по 
истеку године поднеће извештај Скупштини Општине. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Овај Програм ће се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 418-5/15/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

16. 

На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 

119/2012), члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 

1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 
11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници одржаној 28.01.2016. 

године, донела је 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2016. годину 

 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2016. годину број: 

1498/2015-1-2 које је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на 32. седници од 24.12.2015. године. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 023-32/15/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

17. 
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 

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

број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници одржаној 

28.01.2016. године, донела је 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2016. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ  сагласност на План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2016. годину број: 

106/2015 који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке Србобран  на 9. седници од 01.12.2015. године. 
 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 401-24/15/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

18. 
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 

7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници одржаној 

28.01.2016. године, донела је 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  

План и програм рада Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2016. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на План и програм рада Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран 
за 2016. годину број: 01-264-4/15 који је усвојио Управни одбор Центра за физичку културу, рекреацију и 

туризам Србобран на 20. седници од 18.12.2015. године. 

 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 022-65/15/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 
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19. 

На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 

7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници одржаној 

28.01.2016. године, донела је 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на План и програм рада Месне заједнице Србобран за 2016. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ  сагласност на План и програм рада Месне заједнице Србобран за 2016. годину број: 01-54-

2/2015 који је усвојио Савет Месне заједнице Србобран на 12. седници од 17.11.2015. године. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 401-20/15/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
20. 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласнник Републике Србије“, број: 
129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 

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

Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници 

одржаној 28.01.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Општинској изборној комисији у сталном саставу, и то: 

 
Р.бр. Презиме и име Функција Предлагач-одборничка група 

Исидора Јанковић председник СПС 
1. 

Наташа Николић зам. председника Покрет за промене др Илија Газепов 

Владимир Мудрински члан 1 Демократска странка 
2. 

Свјетлана Лазић заменик члана 1 Демократска странка 

Виолета Пивнички члан 2 Демократска странка 
3. 

Владимир Видаковић заменик члана 2 Демократска странка 

Даница Дињашки члан 3 Покренимо Србобран–Томислав Николић 
4. 

Душан Ђоновић заменик члана 3 Покренимо Србобран–Томислав Николић 

Владимир Нићетин члан 4 ЛСВ - СПО 
5. 

Бобан Лазић заменик члана 4 Поштено Србобран 

Драган Буљић члан 5 Покрет за промене др Илија Газепов 
6. 

Драган Сиришки заменик члана 5 СПС 

Миодраг Ђисалов члан 6 ЛСВ - СПО 
7. 

Страхиња Секулић заменик члана 6 Поштено Србобран 

Милорад Савков секретар СПС 
8. 

Весна Васић заменик секретара Покренимо Србобран–Томислав Николић 

 
II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланови и земници Општинске изборне комисије су именовани Решењем Скупштине Општине Србобран 

(„Службени лист Општине Србобран“, број: 9/2012) сагласно одредбама члана 14. Закона о локалним изборима. 
Састав Општинске изборне комисије у сталном саставу је мењан три пута пошто су неки од чланова или поднели 

оставке или је наступила сметња да више не могу бити чланови ове Комисије („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 10/2012, 4/2013 и 1/2014). 

У међувремену је дошло до промене у броју и структури одборничких група које имају право да 
предлажу чланове Општинске изборне комисије у сталном саставу, што прузрокује и измену састава ове 

Комисије, те је из напред изнетих разлога донето решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 
часа од доношења Решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-5/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 
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21. 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласнник Републике Србије“, број: 

129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине 
Србобран“, број: 5/2008 и 7/2012) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист 

Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници 
одржаној 28.01.2016. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

Општинска изборна комисија у сталном саставу има председника и шест чланова. 
Председник и чланови Комисије имају своје заменике. 

У Општинску изборну комисију у сталном саставу Србобран именују се, и то: 
 

Р.бр. Презиме и име Функција Предлагач-одборничка група 

Јанковић Исидора председник СПС 
1. 

Милошевић Бојана заменик председника Покренимо Србобран–Томислав Николић 

Дињашки Даница члан 1 Покренимо Србобран–Томислав Николић 
2. 

Малетин Оља заменик члана 1 Покренимо Србобран–Томислав Николић 

Новаковић Милица члан 2 Покренимо Србобран–Томислав Николић 
3. 

Нићин Предраг заменик члана 2 СПС 

Шијачки Југослав члан 3 Група грађана – Бранко Гајин 
4. 

Селеши Чила заменик члана 3 Група грађана – Бранко Гајин 

Секућић Бранислава члан 4 СПС 
5. 

Буљић Драган заменик члана 4 ЛСВ – СПО - ДС 

Копоња Лука члан 5 СПС 
6. 

Попглигорин Филип заменик члана 5 СПС 

Ђисалов Миодраг члан 6 ЛСВ – СПО - ДС 
7. 

Лазић Свјетлана заменик члана 6 ЛСВ – СПО - ДС 

 

II 

Општинска изборна комисија у сталном саставу има секретара и његовог заменика. 
За секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу именују се и то: 

 

Р.бр. Презиме и име Функција 

Савков Милорад секретар 
1. 

Пјевач Косица заменик секретара 

 

III 

Општинска изборна комисија Србобран: стара се о законитости спровођења избора одборника; одређује 

бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким местима и о 
доступности бирачког места бирачима;  одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; даје упутства 

бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника; прописује обрасце и организује 
техничке припреме за спровођење избора за одборнике; утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у 

складу са прописима о избору одборника; проглашава изборне листе; утврђује облик и изглед гласачких 
листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима; утврђује и 

објављује укупне резултате избора одборника;  подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о 
спроведеним изборима за одборнике; доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и 

републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за 
одборнике, непосредно по завршетку избора; обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

У свом раду, изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се 

односе на спровођење избора за народне посланике. 

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 
34/2010 – Одлука УС и 54/2011) регулисано је да Изборну комисију у сталном саставу чине председник и 

најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, сразмено броју одборника. Изборна комисија има секретара кога 

именује скупштина јединице локалне самоуправе. Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања. 
Председник, чланови изборне комисије у сталном и њен секретар имају заменике. За председника, заменика 

председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује се лице које је дипломирани правник. 
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У периоду од именовања сталног састава Општинске изборне комисије до сада је дошло до промене у 

броју и структури одборничких група које су овлашћене да предлажу чланове Општинске изборне комисије.  

У Скупштини Општине Србобран конституисано је четири одборничке групе и то: 
1. Одборничка група ЛСВ – СПО - ДС која броји 6 чланова – одборника, 

2. Одборничка група „Група грађана – Брнако Гајин“ која броји 4 члана – одборника,  
3. Одборничка група Социјалистичке партије Србије која броји 9 чланова – одборника, и 

6. Одборничка група „Покренимо Србобран – Томислав Николић“ која броји 9 чланова – одборника. 
Изборна комисија има председника и шест чланова и њихове заменике. 

У складу са регистрованим напред наведеним променама извршен је прорачун броја чланова Општинске 
изборне комисије које може да предложи свака одборничка група која је конституисана и функционише у 

Скупштини Општине Србобран према следећем: 
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Број и функциоја чланова који се 

предлажу 

1 2 3 4 5 6 6 7 

1. ЛСВ – СПО - ДС 6/28 21,43% 1,50 3,00 3 1 члан и 2 заменика члана  

2. „Бранко Гајин“ 4/28 14,29% 1,00 2,00 2 1 члан и 1 заменик члана  

3. СПС 9/28 32,14% 2,25 4,50 5 3 члана и 2 заменика члана  

4. 
„Покренимо Србобран – 

Томислав Николић“ 
9/28 32,14% 2,25 4,50 4 2 члана и 2 заменика члана  

  28 100,00% 7,00 14,00 14  

 

Овлашћени предлагачи су доставили своје предлоге према напред наведеном, док су за секретара 
Комисије и његовог заменика предложени Савков Милорад и Пјевач Косица. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 
часа од доношења Решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-6/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
22. 

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Србије», број 
119/2012 и 116-2013 – аутентично тумачење), члана 40. тачка 10) Статута Општине Србобран («Службени лист 

Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран  
(«Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015), Скупштина Општине 

Србобран на 33. седници одржаној 28.01.2016. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП «ГРАДИТЕЉ» СРБОБРАН 

 
1. Мења се тачка 1. Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ 

Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2013). 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

• ЂУРАНОВИЋ ПРЕДРАГ, дужности председника Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран, и 
• ИВОШЕВ ЉИЉАНА, дужности члана Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран, 

са 28.01.2016. године, по основу поднетих неопозивих оставки. 
Др вет.мед. НЕБОЈША НЕДЕЉКОВИЋ из Надаља именује се за председника Надзорног одбора ЈКП 

„Градитељ“ Србобран са 29.01.2016. године. 
ЈОВАН ПЕРОВИЋ из Србобрана именује се за члана Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран са 

29.01.2016. године. 
Измењена тачка 1. Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ 

Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2013) гласи: 
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„1. За председника и чланове Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран именују се: 

 
Редни  
број 

Презиме и име Функција Предлагач 

1. Др вет.мед. Небојша Недељковић председник локална самоуправа 

2. Јован Перовић члан локална самоуправа 

3. Немања Мацура члан из реда запослених у јавном предузећу.“ 

 

2. Мандат новименованих председника и члана Надзроног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран траје до 
истека мандата председника и чланова надзорног одбора именованих Решења о именовању председника и 

чланова Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2013). 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-7/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 

 
23. 

На основу члана 130. став  3, члана 137. став 1. и 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 93/2014, 96/2015 и 106-2015), члана 

40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 83. 
Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен 

текст и 21/2015), Скупштина Општине Србобран на 33. седници одржаној 28.01.2016. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА  

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН 

 
I 

МЕЊА се  тачка I Решења о именовању председника и чланова органа управљања Дома здравља „Др 
Ђорђе Бастић“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 6/2012 и 4/2013). 

Каћански Светлана – представник оснивача – разрешава се дужности председника Управног одбора 
Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран са 28.01.2016. године. 

Николић Наташа – представник оснивача – именује се за председника Управног одбора Дома здравља 
„Др Ђорђе Бастић“ Србобран са 29.01.2016. године. 

Мандат новоименованог председника Управног одбора траје до истека мандата чланова Управног одбора 
у целини, односно до 22.08.2016. године. 

II 
Измењена тачка I Решења о именовању председника чланова органа управљања Дома здравља „Др 

Ђорђе Бастић“ Србобран гласи: 

„За пресдедника и чланове Управног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, на време од 

четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то: 

 

1. Николић Наташа председник представник оснивача 

2. Крњетин Боривој члан представник оснивача 

3. Пешић Драган члан Представник оснивача 

4. Пивнички др Олга члан представник Дома здравља 

5. Милошев Душан члан представник Дома здравља 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-8/2016-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 28.01.2016. године  Радивој Парошки, с.р. 
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Р.бр. С А Д Р Ж А Ј 
Број 
стране 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

11 Одлука о одређивању максималне спратности обејката у поступку озакоњења 13 

12 Одлука о отуђењу непокретности у Србобрану у улици Лазе Костића број 52 14 

13 

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 

организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Србобран за 
календарску 2015. годину 

14 

14 
Закључак о прихватању Елабората о оправданости отуђења грађевинског 

земљишта у „Радној зони Јужнобачка“ Привредном друштву „LА LINEA VERDE“ 
15 

15 Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину 16 

16 Годишњи програм пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2016. годину 22 

17 План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2016. годину 22 

18 
План и програм рада Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 

2016. годину 
22 

19 План и програм рада Месне заједнице  Србобран за 2016. годину 23 

20 Решење о разрешењу Општинске изборне комисије у сталном саставу 23 

21 Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу 24 

22 
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора 

ЈКП “Градитељ“ Србобран 
25 

23 
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања 

Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран 
26 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 

Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402 

Жиро рачун број: 840-144640-89 
Адреса: Трг Слободе број 2 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Савков Милорад 

www.srbobran.rs 

Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши  
„Академија Оксфорд“, Јагодина, кнегиње Милице 21 

 
 


